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Aalsmeer - De jaarlijkse korpsavond van de vrijwillige brandweer 
was afgelopen vrijdag 9 november in de kazerne aan de Zwarte-
weg. Er werden diploma’s uitgereikt aan een groot aantal leden 
van het korps en vijf jubilarissen zijn in het zonnetje gezet.
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“Trots op korps dat nog steeds draait op vrijwilligers”
Koninklijke waardering voor vier 
Aalsmeerse brandweermannen

Heel bijzonder was dat deze 
avond ook nog eens vier brand-
weerlieden een Koninklijke On-
derscheiding uitgereikt hebben 
gekregen. Deze werden opge-
speld door burgemeester Jeroen 
Nobel. Andrew Pommerel, Mar-
co Boothof en John Grootschol-
ten zijn bedankt en vereerd met 
een Koninklijke Onderscheiding, 
omdat ze al 20 jaar vrijwilliger 
bij de brandweer van Aalsmeer 
zijn. Clustermanager Wilfred van 
Randwijk kreeg de Koninklijke 
waardering, omdat hij naast be-
roeps ook al 25 jaar vrijwilliger bij 
het Aalsmeerse korps is. Allen zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Betrokken en gemotiveerd
In zijn toespraak bedankte bur-
gemeester Nobel de brandweer-
mannen namens het gemeen-
tebestuur en alle Aalsmeerders 
voor het feit dat zij altijd pa-
raat staan voor de veiligheid van 
Aalsmeer. “Dit jaar is de brand-
weer al 300 keer in actie geko-
men. Het is zwaar werk en vraagt 
veel tijd en inzet. Je moet blijven 
oefenen en altijd op elkaar kun-
nen rekenen. De onderscheiden 
brandweermannen zijn kundig 
en breed inzetbaar. Daarbij zijn ze 
zeer betrokken en gemotiveerd. 

Dat geldt overigens voor het hele 
korps.” De burgemeester zei trots 
te zijn op het Aalsmeerse brand-
weerkorps dat nog steeds draait 
op vrijwilligers.   

Zes jubilarissen
Ook zijn deze avond zes jubilaris-
sen in het zonnetje gezet. Al 12,5 
jaar vrijwillig bij het Aalsmeer-
se korps zijn Martin Bolders, Tom 
Rinkel, Anko Thijssen, Willem van 
Willegen en Menno Booij (niet 
aanwezig) en hiervoor is waarde-
ring zeker op z’n plaats. Zij kre-
gen een handdruk van de bur-
gemeester, de jubileumspeld en 
natuurlijk een mooi boeket bloe-
men voor thuis. Ronald Hofman 
is voor zijn vrijwillige inzet al be-
loond met een Koninklijke On-
derscheiding. Toch ook nu weer 
feest voor deze actieve inwoner. 
Afgelopen 1 mei was het maar 
liefst 25 jaar geleden dat hij zich 
meldde bij de brandweer en nog 
altijd staat hij dagelijks klaar om 
in de auto te springen en hulp te 
bieden. Ook voor hem een fer-
me handdruk, de jubileumspeld, 
applaus van de collega’s en een 
mooi boeket voor zijn echtgeno-
te.

Vaste aanstelling
Zonder nieuwe instroom kan het 

korps Aalsmeer haar werk na-
tuurlijk niet naar behoren blij-
ven doen en daarom worden tij-
dens de jaarlijkse korpsavond ook 
de ‘nieuwelingen’ in de schijnwer-
pers gezet. In dienst getreden zijn 
Jannick van der Ban en Martijn 
Woudsma en het certifi caat voor 
vaste aanstelling is uitgereikt aan 
Michael Hendriks, Bart Koelewijn, 
Monique Melis, Stephan Mersie 
en Justin Meuleman en de aan-
stelling in tijdelijke dienst is ver-
leend aan Coen van der Wal.

Diploma’s
Een brandweerman of -vrouw is 
nooit uitgeleerd en volgt diverse 
cursussen en opleidingen om bij 
te blijven en om zich te speciali-
seren. De bevordering naar Man-
schap en het Manschap A diplo-
ma zijn nu in het bezit van Mi-
chael Hendriks, Bart Koelewijn, 
Monique Melis, Stephan Mer-
sie en Justin Meuleman. Bevor-
derd naar Senior Manschap zijn 
Nick en Tom Kolkman. Tot slot is 
met een herinneringsspeld eer-
vol ontslag verleend aan Aad Re-
kelhof.

Nieuwe ‘bikkels’ kan het vrijwilli-
ge Aalsmeerse korps overigens 
altijd gebruiken. Er wordt elke 
maandagavond vanaf 20.00 uur 
geoefend in en rond de kazerne 
aan de Zwarteweg. Vrijwillig ko-
men kijken is mogelijk en wordt 
gewaardeerd.

Staand van links naar rechts: Jubilaris Anko Thijssen en  Marco Boothof, John Grootscholte, Wilfred van Rand-
wijk en Andrew Pommerel met de Koninklijke versierselen. In hun midden burgemeester Jeroen Nobel. Zittend 
van links naar rechts: sector manager operationele dienst Harm Balk en de jubilarissen Martin Bolders, Ronald 
Hofman, Tom Rinkel en Willem van Willegen. Niet op de foto, wel jubilaris: Menno Booij.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Politie zoekt getuigen
Overval op geldwagen 
in Centrum mislukt
Aalsmeer - Maandag 12 novem-
ber rond om half drie in de mid-
dag heeft een man geprobeerd 
een geldwagen bij de ING-bank 
aan de Van Cleeff kade te over-
vallen. Het geldtransport stond 
geparkeerd naast de gevel van 
de bank op de Gedempte Sloot. 
De verdachte wurmde zich tus-
sen de gevel van de bank en de 
geldwagen en dacht zo toegang 
tot het voertuig te krijgen. Door 
kordaat optreden van de geld-

lopers is de overval mislukt. De 
twee hebben direct de deuren 
dicht getrokken toen de man om 
geld vroeg. Hij zei te zullen schie-
ten en stak hierbij zijn hand in 
zijn jaszak. Een wapen is echter 
niet gezien. Er is geen geld buit-
gemaakt. De verdachte is er ver-
volgens snel te voet vandoor ge-
gaan, langs het gemeentehuis 
richting het Baanvak. De politie 
heeft een Burgernet-bericht uit-
gegeven, zodat inwoners kun-

Geniale uitvinding van professor Balthazar

Sinterklaas komt zaterdag 
met 2 boten naar Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 17 november om 14.00 uur 
komen Sinterklaas en zijn Pieten 
aan in Aalsmeer. Traditiegetrouw 
betekent dat weer een spectacu-
laire aankomst per boot bij Zorg-
centrum Aalsmeer in de Kanaal-
straat, Sinterklaas bij de Peper-
notenmolen (Korenmolen de 
Leeuw), zingende en dansende 
Pietjes en de afsluitende Sinter-
klaasshow in het Praatjeshuis (ge-
meentehuis). En natuurlijk een 
cadeautje voor alle kinderen, bij 
het verlaten van het Praatjeshuis.
 
Grote hoeveelheid cadeau’s
Tot zover alles in orde, zou je zeg-
gen... Toch ving de redactie dit 
jaar wat zorgwekkende geruch-
ten op. Vanuit Madrid kwam ons 
ter ore dat, gezien de enorme 
hoeveelheid cadeaus voor de kin-
deren van Aalsmeer, Sinterklaas 
dit jaar met maar liefst drie bo-
ten richting Aalsmeer zou moe-
ten komen om alle cadeaus te 
kunnen vervoeren. Niet al te best 
voor het milieu, die CO2 uitstoot, 
dat moet toch anders kunnen? En 
dus is de hulp van professor Bal-
thazar ingeschakeld!
 
Verklein- en vergrootmachine
Professor Balthazar is wereldwijd 
bekend om zijn ingenieuze idee-
en, zo bedacht hij de ‘cadeau-
tjes verklein- en vergrootmachi-
ne’. Een inventief apparaat dat 
de Pieten in Spanje helpt alle ca-
deaus te verkleinen; zo passen al-

le cadeautjes tóch op de twee bo-
ten. Eenmaal in Aalsmeer werkt 
het apparaat precies andersom; 
de kleine cadeautjes komen er als 
grote volwaardige cadeaus weer 
uit. Dankzij de hulp van profes-
sor Balthazar zijn alle zorgen over 
de grote hoeveelheid cadeaus als 
pepernoten voor de zon verdwe-
nen. Voor nu kijken Sinterklaas en 
de Pieten met veel plezier en een 
gerust hart uit naar zaterdag 17 
november. Ze zijn met de boten 
onderweg... De planning is aan-
komst om 14.00 uur.  

Pietenfeest en Pietje Pin
Ook alvast noteren: Volgende 
week zaterdag 24 november is 
het Pietenfeest in het Centrum. 
Een grote groep Pieten komt naar 
het dorp en gaat op zoek naar ca-
deautjes en natuurlijk willen ze 
dansen en ‘gek’ doen met jeug-
dige bezoekers. Het Pietenfeest 
in het dorp is van 13.00 tot 15.00 
uur. Sinterklaas komt ook nog 
even langs, maar de ‘oude baas’ 
doet het natuurlijk wat rustiger 
aan. Tussen twee en drie uur is hij 
aanwezig bij Foto De Boer en mo-
gen kinderen met hem op de fo-
to. 
Op vrijdag 30 november is het 
opnieuw mogelijk om Pieten te-
gen te komen in de winkelstraten 
in het Centrum. Tijdens de speci-
ale Sinterklaas koopavond komt 
Pietje Pin langs en hij heeft een 
pinpas waarmee hij aankopen 
van klanten zal afrekenen.

nen uitkijken naar de verdachte. 
Ook is direct een grootschalig on-
derzoek gestart in de omgeving. 
Agenten kregen hierbij hulp van 
een speurhond. Ook de helikop-
ter is ingezet. Die heeft lange tijd 
boven het Centrum gecirceld. De 
verdachte is vooralsnog niet aan-
gehouden en nog voortvluch-
tig. Het betreft een man van on-
geveer 1.80 meter lang, hij droeg 
een bril en heeft een normaal 
postuur. De overvaller was ge-
kleed in een zwarte jas met capu-
chon en had een rugzak om. Niet 
bekend is dus of de man daad-
werkelijk in het bezit was van een 
(vuur)wapen. Het onderzoek is in 
volle gang. De politie heeft al een 
aantal getuigen gehoord, maar 
hoopt nog meer informatie van 

bewoners die iets gezien hebben 
te vergaren. Ook camerabeelden 
zijn welkom. Melden bij de politie 
kan via 0900-8844. Wie anoniem 

wenst te blijven, kan contact op-
nemen via Meld Misdaad Ano-
niem op 0800-7000.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Meld overlast 
door vuurwerk

Aalsmeer - De politie heeft 
nu reeds enkele meldingen 
binnen gekregen over over-
last door vuurwerk. Er zijn har-
de klappen gehoord in het 
Centrum, in Oost en in Ku-
delstaart. Bij de Hortensialaan 
is vuurwerk gegooid naar een 
vrouw, die liep te wandelen 
met haar kind. Er loopt een on-
derzoek naar de daders. Vuur-
werk afsteken is verboden tot 
31 december. Wie vuurwerk 
bij zich heeft of afsteekt, kan 
rekenen op een bekeuring 
en inname van het vuurwerk. 
Overlast van vuurwerk? Meld 
het bij de politie. In het betref-
fende gebied gaan dan extra 
controles gehouden worden.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, 
tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. P.A. 
van Veelen uit Bennebroek en 
16.30u. met ds. J.M. Mudde uit 
Haarlem, gez.dienst met CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering met M. van Zoelen in 
Kloosterhof. Zondag om 9.30u. 
in Karmelkerk Oecumenische 
viering m.m.v. Karmelkoor en 
14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russisch-

orthodoxe dienst: Heilige Ma-
ria van Egypte Kerk. Zaterdag 
17.30u. Avondgebed. Zondag 
10u. Goddelijke Liturgie.

 Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Berbee-Bakhuis uit Abbe-
nes. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Ruurd van de Weg uit Uithoorn. 

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

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: 
Monsour. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Markus en 16.30u. met ds. J. 
M. Mudde (in Lichtbaken). Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Maaike de Jong. 
Collecte voor: Gemeenteop-
bouw ADS. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. van Popering.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Organist: R. van 
Delft. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. J. de Goei uit 
Amersfoort. Organist: Theo 
Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Daniel Renger. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-

 Zondag 18 november

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Op 19 novem-
ber om 20u. met evang. Kees 
Goedhart.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 27 novem-
ber met Peter Slagter over het 
Johannes Evangelie.

Effe zingen in de 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Zondag 25 novem-
ber begint om 16.30 uur eff-zin-
gen in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf. Dit keer wordt mede-
werking verleend door het Inter-
kerkelijk Mannenkoor Haarlem-
mermeer onder leiding van Hans 
van Noord. Voor begeleiding van 
het zingen draagt André Keessen 
zorg. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. 

offie drin en 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 20 no-
vember zijn belangstellenden 
weer hartelijk welkom in het 
Lichtbaken. De gezamenlijke ker-
ken bieden een gezellige morgen 
aan. Om 10.00 uur staat de kof-
fie/thee klaar. Kerkelijk gebonden 
of niet, de kerk aan de Aalsmeer-
derweg staat open voor ieder-
een. Rond half twaalf is de bijeen-
komst afgelopen .Verdere info bij 
Klaas Kersloot via 0297–323774 of 
bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

Oost-Inn: Inloop, lunch, 
en creatieve avond
Aalsmeer - Op woensdag 21 no-
vember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting bij de 
Oost-Inn. Koffie en thee staan 
klaar en er kan gezellig over aller-
lei onderwerpen gepraat worden. 
Ook vindt van 9.30 tot 10.30 uur 
hier de Taal-Inn plaats. Komt u uit 
het buitenland en wilt u het Ne-
derlands beter leren verstaan en Actie Scholarships voor 

kinderen in Nepal
Aalsmeer - Onderwijs is in Nepal 
gratis. Dus lijkt het dat alle kin-
deren naar school kunnen gaan. 
Echter, de kinderen zijn alleen 
welkom als ze voorgeschreven 
kleding en ook de voorgeschre-
ven materialen, zoals schoolboe-
ken, schrijfmaterialen en een re-
kenmachine, plus bijbehorende 
rugzak hebben. De Nederland-
se Stichting Hart4onderwijsNe-
pal heeft rechtstreekse kontakten 
in het aardbevingsgebied met de 
officiële stichting (HCI) die door 
de overheid gerechtigd is de con-
tacten met de scholen te realise-
ren voor de eerlijke verdeling van 
de ‘rugzakjes’. De productie van 
de complete rugzakjes wordt ver-
zorgd in Kathmandu, de hoofd-
stadvan Nepal.
Zowel over de productie als de 

verdeling van de zakjes waakt ter 
plaatse een bestuurslid van Stich-
ting Hart4onderwijsNepal. Het-
zelfde geldt voor de financiën. Elk 
jaar gaat er dus een deskundig 
bestuurslid naar Nepal met een 
controlerende en stimulerende 
taak. Scholarships uit Aalsmeer 
helpt ook mee. Via de stichting 
OSA (Ontwikkelingsamenwer-
king Aalsmeer) wordt een bij-
drage uit de bazaar opbrengst 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer (geschat op 2.500 euro)
verdubbeld tot 5.000 euro. Hier-
voor kunnen zeventig rugzak-
jes worden aan geschaft. Zeven-
tig kinderen kunnen daarvan dus 
een jaar naar school! Zo klimmen 
de kinderen in het aardbevings-
gebied met hulp vanuit Aalsmeer 
weer uit de ellende. 

Verkoop kerstkaarten 
voor Helping Hands
Kudelstaart - Na zes jaar plannen 
maken, fondsen werven en bou-
wen gaat het ziekenhuis Helping 
Hands van doctor Dare Ogunlusi 
in Ado Ekiti in Nigeria op 17 no-
vember open. Dit wil niet zeg-
gen dat er geen geld meer no-
dig is. De apotheek en het audito-

Begra 
Bijbelstudie 

over burn-out 
en depressie

Aalsmeer - Maandag 18 no-
vember spreekt evangelist Kees 
Goedhart tijdens de Begra Bijbel-
studie in gebouw Mendel aan de 
Zwarteweg 98 over een voor de-
ze tijd heel actueel onderwerp: 
Donkergrijs gevoel en duister-
nis als metgezel. Er zijn in deze 
tijd veel jongeren en ouderen, 
die het niet meer zien zitten. Me-
nigeen kent wel iemand met een 
burn-out of een depressie. Wat is 
het moeilijk om een depressie te 
moeten meemaken, ontzettend 
ingrijpend ook voor degenen, die 
heel dichtbij staan. Als je depres-
sief bent, verlies je al je levens-
lust. Hoe gaan mensen hier mee 
om en wat is er aan te doen? 
Spreker Kees Goedhart is erg 
begaan met degenen, die hier-
aan lijden en zal vanuit de bijbel 
handvatten geven. Kom maan-
dag luisteren en neem iemand 
mee, die het misschien ook van 
dichtbij meemaakt. Weet je wel-
kom, aanvang 20.00 uur en gra-
tis toegang.

spreken? Kom dan meedoen. Op-
geven hoeft niet, maar kan wel 
via taal-inn@hotmail.com.
Aansluitend is er van 12.00 tot 
13.00 uur de lunch. Schuif maar 
aan! Samen genieten van een 
heerlijke maaltijd en van 19.30 
tot 21.00 uur staat de maande-
lijkse creatieve avond op het pro-
gramma. Deze keer een veel be-
lovend thema: Wat ben je mooi 
en heerlijk. Alle belangstellenden 
zijn welkom bij deze activiteiten 
in de Oost-Inn in de Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66. Voor 
inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Project Acem-MAMA
Aalsmeer helpt kinderen 
en ouders in Honduras
Aalsmeer - Een groep inwoners 
van Aalsmeer helpt kinderen in 
Honduras die soms dagelijks let-
terlijk onder vuur liggen. Met een 
bewonderenswaardig optimisme 
worden de kinderen in San Pedra 
Sula, ondanks de gevaren, naar 
de naschoolse opvang gebracht. 
Ouders en de begeleiders van 
Acem-MAMA trotseren de geva-
ren. Zo worden de kinderen toch 
geholpen bij het huiswerk en de 
ouders leren de moderne aanpak 
van hygiëne, voedselbereiding en 
basiscultuur. 
De hulpformule is zo’n succes dat 
de Acem-MAMA werkt aan een 
tweede vestiging in een ande-
re arme wijk van San Pedra Sula. 

Dit alles is mede mogelijk door 
de opbrengst van de bazaar van 
de Doopsgezinde Gemeente, die 
aanstaande zaterdag 17 novem-
ber plaatsvindt, en de verdubbe-
ling van dit geldbedrag door de 
OSA (Ontwikkelingsamenwer-
king Aalsmeer). Waarschijnlijk 
kan 5.000 euro worden bijgedra-
gen. 
Zo kunnen inwoners samen de 
kinderen en ouders helpen die, in 
één van de gevaarlijkste steden 
van Honduras, hun kinderen ge-
zond en geschoold groot willen 
brengen; dit ondanks de chao-
tisch gevaarlijke omgeving maar 
mede dankzij het door Aalsmeer 
gesteunde optimisme!

rium moeten nog ingericht wor-
den en voor de administratie zijn 
er nog computers nodig. Daarom 
worden op de zondagen 18, 25 
november en 2 december na de 
dienst zelfgemaakte kerstkaar-
ten verkocht in de RK-kerk Sint 
Jan Geboorte in Kudelstaart. De 
zussen Thea, Ina en Agnes Pink-

se en Willy Holling-Pinkse zijn 
het hele jaar weer bezig geweest 
om met allerlei technieken zeer 
mooie kerstkaarten te maken, die 
ze verkopen voor het ziekenhuis 
in Nigeria. Op zondag 9 decem-
ber verkopen zij de kerstkaarten 
ook na de dienst van de Samen 
Op Weg gemeente in De Spil in 
Kdelstaart. Van harte aanbevolen.
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15 NOVEMBER

 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Ouderensoos in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart. Ook sjoe-
len van 14 tot 16u.

 Informatie-middag valpreven-
tie voor ouderen in Irene, Ka-
naalstraat van 14 tot 15.30u. 

 Expositie realistische �gura-
tieve kunst van Erik de Jong 
en Boris Pavel Conen in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Tot en met 2 december. Open: 
donderdag tot en met zondag 
van 14 tot 17u

 Expositie werken van Rein van 
der Zee in Gezondheidscen-
trum Kudelstaart, Boerhave-
hof 7. Tot en met 20 decem-
ber.

 Bijeenkomst juridische aspec-
ten bij dementie bij Ontmoe-
tingsgroep in Irene, Kanaal-
straat vanaf 19.30u.

 Finale Hardcore Reload dj-
contest in N201, Zwarteweg 
vanaf 19.30u.

 Netwerkborrel Businessclub 
FC Aalsmeer in clubhuis, Beet-
hovenlaan om 20u. Inloop 
vanaf 19u.

 Lezing bij Groei en Bloei over 
Iran in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 

16 NOVEMBER
 Dag van de Ondernemer met 

vier sessies in ochtend en mid-
dag voor ondernemers uit 
Aalsmeer. Aanmelden ver-
plicht: w.masselink@aalsmeer.
nl.

 Najaarstentoonstelling in Flo-
wer Art Museum, Kudelstaart-
seweg. Tot en met 6 januari. 
Open: vrijdag tot en met zon-
dag van 10 tot 17u.

 Mexicaanse maaltijd bij Open 
Hof Keuken in ‘t Baken, Sport-
laan 86 vanaf 18u.

 Groot Aalsmeers Dictee in 
‘t Wapen, Dorpsstraat. Start 
18.30u. Inloop vanaf 18u.

 Koppelkaarten BV Hornmeer 
in buurthuis Dreef 1 v/a 20u.

 Kaarten bij FC Aalsmeer in 
clubhuis aan de Beethoven-
laan vanaf 20.15u.

 Bandbrouwerij in N201, Zwar-
teweg voor en door muzikan-
ten van 20 tot 00u.

17 NOVEMBER
 Postzegel(ruil)beurs bij Post-

zegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat van 9.30 
tot 15u.

 Marathonkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 10u.

 Bazaar bij Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer in de Zijd-
straat van 10.30 tot 17u.

 Crash Museum in fort Aals-
meer te Aalsmeerderbrug  
open van 11 tot 16u.

 Winter/kerstfair in Klooster-
hof, Clematisstraat van 13 tot 
16u.

 Verkoop producten uit Isral in 
‘t Baken, Sportlaan van 13 tot 
16u.

 Intocht Sinterklaas en Pieten 
in Centrum bij grasland naast 
Zorgcentrum, ingang Kanaal-
straat om 14u. Daarna feest in 
dorp en in gemeentehuis.

 Blind Koppel Toernooi bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis Ku-
delstaart. Inschrijven tot 20u.

  Premiere ‘Boeing - Boeing’ 
door Toneelvereniging Ku-
delstaart in Dorpshuis. Aan-
vang: 20,15u. Ook voorstellin-
gen op 23 en 24 november.

 Rijzenspelers speelt ‘Het Noor-
derkwartier’ in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout (uitver-
kocht).

 Jazz van Kwartet Acquapho-
nica in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.

 Blues en rock van Liquid Blue 
in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21.30u.

 Nachtruis in N201, Zwarteweg 
met tien dj’s van 23 tot 05u.

18 NOVEMBER
  Concert Katelijne van Otter-

loo bij Bob & Gon in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 
15.30u.

 Gumbo Kings live in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

 Bijbelstudie over burn-out en 
depressie in de Mendel, Zwar-
teweg 98 vanaf 20u.

19 NOVEMBER
  Expositie wandkleden en ico-

nen in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart. Open: 
maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 17u.

  Kaartavond bij Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

20 NOVEMBER
 Open huis in ‘t Baken, Sport-

laan 86 van 9.45 tot 11.30u. El-
ke dinsdag.

 Historische Tuin iedere dins-
dag t/m zondag open van 10 
tot 16.30u. Ingang via Praam-
plein.

 Ko�e drinken in Het Lichtba-
ken, Aalsmeerderweg in Rij-
senhout vanaf 10u.

 Taalpunt open in bibliotheek, 
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalca-
fé van 13.30 tot 14.30u.

 Financieel Café in Place2Bieb, 
Graaf Willemlaan 1 in Ku-
delstaart van 12.30 tot 14.30u.

 Escape room bouwen voor 
jongeren vanaf 12jr. in The 
Beach, Oosteinderweg 247a 
van 19 tot 21u.

 Workshop voor ouders ‘Uw 
kind en huiswerk’ in De Mika-
do, Catharina Amalialaan van 
19.30 tot 21u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

21 NOVEMBER
 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 

tot 11.30u. Lunch 12 tot 13u. 
en creatieve avond 19.30 tot 
21u. in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66.

 Multi Media hulp in wijkpunt 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 
9.30 tot 11.30u.

 Ko�e en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan,10-12u.

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Optreden bigband Tubantia 
voor ouderen in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 
15u.

 Ontsnappen uit escape room 
voor jeugd (groep 6-8) in The 
Beach van 15 tot 18u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

 

22 NOVEMBER
 Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 13.30u.
 Sjoelcompetitie in dorpshuis 

De Reede, Rijsenhout vanaf 
19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Concert ukelele ‘Mahalo’ 
met element  € 99,-

Klassieke gitaar 
‘Valencia’ 

(smallere hals) € 99,-

Carekits voor gitaar 
en ukelele  € 26,-

Muzikale cadeaus
voor Sinterklaas!

NIEUW:

TIP:

(smallere hals)
NIEUW:

Klassieke gitaar 
NIEUW:

Groot feest met liefst tien dj’s
Tiende editie Nachtruis 
zaterdagavond in N201
Aalsmeer - Afgelopen jaar heeft 
de organisatie van Nachtruis ve-
le leuke en interessante dj’s mo-
gen ontvangen in het dj-café op 
donderdagavond en het broeit 
al een tijdje: Hoog tijd voor een 
groot feest op zaterdag tot in de 
kleine uurtjes en aanstaande za-
terdag 17 november is het zo-
ver. De tiende editie alweer van 
Nachtruis is extra speciaal, want 
voor het eerst wordt er in twee 
area’s gedraaid!
De tiende editie wordt er �ink uit-
gepakt en zowel de zaal als het 
verbouwde café van N201 is tech-
no gebied met maar liefst tien 
dj’s: De zaal (area 1) wordt ge-
host door Nachtruis met  Justin 
Timmers, Cynthia Spiering, Han-
na Black, DRK en Mister Marcel 
b2b en Nina de Koning. Het café 
(area 2) wordt gehost door Par-
ty�ock met Deep Dimension, Pa-
rallel, Intelligence en Karl Alexan-
der. In deze geheime Party�ock 

groep op Facebook vinden een 
kleine 1000 techno liefhebbers 
elkaar en spreken af op alle gro-
te en kleine feesten in de regio 
om de techno scene te suppor-
ten. De organisatie van Nachtruis 
is dan ook blij om met deze gro-
te groep te kunnen samenwerken 
en heel goede, gerenommeerde 
artiesten uit de groep bereid zijn 
gevonden om te draaien in N201 
aan de Zwarteweg. Beide ruim-
tes zijn uiteraard volledig in tech-
no sfeer gehuld met dik geluid 
en dat �jne underground sfeer-
tje wat je kan verwachten bij een 
goed technofeest.
Nachtruis begint zaterdag om 
23.00 uur en duurt tot 05.00 uur. 
Kaarten kosten 8 euro in de voor-
verkoop (inclusief fee) en 10 euro 
aan de deur. Leeftijd: 18+. Veel in-
fo over alle artiesten, foto’s en vi-
deo’s van voorgaande edities is 
te vinden op de Facebookpagina 
van Nachtruis.

Zaterdag sprakelende jazzmuziek
Kwartet Acquaphonica in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Het Kwartet Acquap-
honica verzorgt zaterdag 17 no-
vember een optreden in cultu-
reel café Bacchus. Laat je verras-
sen door de sprankelende jazz-
muziek van Acquaphonica onder 
leiding van de Italiaanse pianiste 
en componiste Federica Colange-
lo. Het werk van Federica Colan-
gelo wordt vaak omschreven als 
‘�lmmuziek’, omdat de kleurrijke 
composities sterk tot de verbeel-
ding spreken. Haar ervaringen als 
muzikant lopen uiteen van het 
componeren voor klassieke en-
sembles tot het uitvoeren van 
muziek uit de jazztraditie. Deze 

twee belevingswerelden smelten 
samen in de uitvoeringen van Ac-
quaphonica, waar compositie en 
improvisatie elkaar afwisselen en 
aanvullen. Kwartet Acquaphoni-
ca bestat uit Simone Alessandrini 
op saxen, Federica Colangelo op 
piano, Marco Zenini op bas en Er-
manno Baron op drums. Het KCA 
jazzconcert in cultureel café Bac-
chus aan de Gerberastraat begint 
zaterdagavond 17 november om 
half tien. Toegang: uw gift. Inlich-
tingen: Pierre Tuning (ptl@euro-
net.nl ), telefoon 0297-360355 of 
Reinoud Staps (bobentom@out-
look.com), telefoon 0297-325304.

Lekker in het gehoor liggende bluesrock

Liquid Blue live in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 17 novem-
ber kan opnieuw genoten wor-
den van livemuziek in café Joppe. 
Deze keer komt de band Liquid 
Blue optreden. Liquid Blue is een 
driemansformatie en bestaat uit 
muzikanten die al jaren actief in 
de muziek zijn en in verschillende 
bands hebben gespeeld. De band 
verzorgde eerder aansprekende 
en gewaardeerde voorprogram-
ma’s bij onder andere The Band 
of Friends (voormalig Rory Galla-
gher) en Julian Sas Band. 
Junin Boerma, leadzanger en gi-
taarbeest, droomt weg in zijn on-
uitputtelijke, meeslepende gi-
taarsolo’s. Drummer André Bin-

dels en bassist Jannelies Blom-
maert vormen de strakke ritme-
sectie die voor de stevige, recht 
uit het hart komende veranke-
ring van de nummers zorgt. Li-
quid Blue kiest voor lekker in het 
gehoor liggende bluesrock clas-
sics van legenden van weleer en 
af en toe een prikkelend uitstapje 
richting blues- en rockhelden van 
de toekomst. Reken op de vetste 
nummers van onder andere Ji-
mi Hendrix, Rory Gallagher, Ste-
vie Ray Vaughan, ZZ Top en Deep 
Purple. Het optreden in café Jop-
pe in de Weteringstraat begint za-
terdag om ongeveer 21.30 uur en 
de toegang is natuurlijk gratis.

Concertseizoen Bob & Gon van start
Volle zaal voor Katelijne 
van Otterloo zondag
Aalsmeer - Zondag 18 novem-
ber zal het in de bovenzaal van 
De Oude Veiling zinderen! Heer-
lijke klanken die het publiek van 
Bob & Gon doen bese�en: Ja, het 
seizoen is weer begonnen! Acht 
zondagen zullen er oorstrelen-
de concerten te horen zijn waar 
de mens blij van wordt, want 
daar het gaat om bij Bob & Gon. 
Mensen laten genieten van mu-
ziek! Katelijne van Otterloo - de 
eerste gast van het seizoen - zal 
met haar stem en haar optre-
den geheel voldoen aan het ge-
voel even los te zijn van de we-
reld. Velen kennen haar als jazz-
zangeres, maar met haar veelzij-
digheid en enorme muzikale ta-

lent draait deze charmante zan-
geres haar hand niet om voor an-
dere genres. Met haar band staat 
Katelijne garant voor een span-
nend, swingend en soms ontroe-
rend samenspel. Laat u verrassen.
Katelijne treedt samen met haar 
begeleiders - waaronder echtge-
noot Bas - op voor een volle zaal 
waar - helaas voor de laatkomers - 
geen stoel meer bij kan. Voor hen 
die wel op tijd waren met kaarten 
te bestellen liggen de rozen klaar, 
branden de kaarsjes en worden 
als vanouds ontvangen door het 
duo Bob & Gon. Het concert be-
gint zondag om 15.30 uur, zaal 
open vanaf 14.45 uur.
Janna van Zon

Zondagmiddag back to New Orleans
Gumbo Kings in The Shack
Oude Meer - The Gumbo Kings is 
een gloednieuw Nederlands vijf-
koppig soulmonster die een mix 
spelen van New Orleans Funk, 
Rhythm & Blues en Soul. Boy 
Vielvoy en Frank Duindam (be-
kend van Sugarboy & The Sin-
ners) vormen samen met hun 
muzikale maten Jonne Venmans, 
Barend Lippens, en Marc Jan-
sen een spectaculaire en swin-
gende band. Dit té gekke vijftal 
neemt je zondagmiddag 18 no-
vember mee naar het nachtleven 
op Bourbon Street. Ze hebben in-
middels al menige tent volledig 
plat gespeeld en nu is The Shack 
aan de beurt. Waan jezelf op deze 
zondagmiddag in het swingende 
leven van Bourbon Street, trek je 
dansschoenen uit de kast en laat 
je benen de rest doen. Funk Blues 
& Soul geserveerd door een vijf-
tal topmuzikanten. Op de drums 
niemand minder dan shu�e ko-
ning Frank Duindam, met aan zijn 
linkerzijde het basmonster uit het 
zuiden Jonne Venmans, De vir-
tuoze gelaagdheid, gespeeld op 
Hammond piano door Barend 
Lippens, de fantastische Marc 
Jansen op gitaar en in de hoofd-
rol, op een scheurende mondhar-
monica en in het bezit van een 

melancholieke en warme stem, 
het podiumbeest Boy Vielvoy! 
Wederom een regelrechte aan-
rader voor een heerlijke zondag-
middag in The Shack!

Paul Mc Cartney
De undercoversessies gaan weer 
beginnen! Het concept is inmid-
dels wel bekend; professione-
le muzikanten brengen een ode 
aan hun idool en dat doen ze 
verbazingwekkend goed! Zon-
dag 25 november de eerste un-
dercoversessie van dit seizoen 
in The Shack en dit is meteen al 
een ijzersterke met een buiten-
gewoon mooie line-up, waar The 
Shack héél blij van wordt:
Een zes koppige band met klas-
se muzikanten uit onder andere 
Woodstock The Story, Kayak en 
Kenny B spelen het beste van Sir 
Paul McCartney. Met prachtige 
nummers als: Band on the Run, 
Let me Roll it, Maybe I’m Amazed, 
Mother Nature’s Son, en vele an-
dere juweeltjes! The Shack is zon-
dag 18 november geopend vanaf 
15.00 uur en aanvang van Gumbo 
Kings is om 16.00 Entree 10 euro. 
Kijk voor alle info op: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Finale Hardcore Reload 
dj-contest in N201
Aalsmeer - Zoals ieder jaar wordt 
voor de najaarseditie van Hard-
core Reload in N201 een dj-con-
test gehouden waarvan de win-
naar het feest op zaterdag 24 no-
vember mag openen. De �nale 
van deze dj-contest wordt van-
avond, donderdag 15 november, 
gehouden in N201 aan de Zwar-
teweg. De dj’s zullen beoordeeld 
worden op draaitechniek en per-
formance door een vakkundige 
jury: de mannen van Chaotic Hos-
tility, dj Unproven (Stein Bosch) 
en Re-spect (Thomas Wurtz). Hoe 
meer publiek hoe beter, dus als je 
in bent voor hakken op donder-
dag kom dan zeker even langs 

want het wordt gehouden in de 
zaal en is elk jaar weer een ui-
termate gezellige avond voor de 
echte hardcore liefhebber! N201 
is open vanaf 19.30 uur en de en-
tree is gratis. 

35e Hardcore Reload
Zaterdag 24 november is de 35e 
editie van Hardcore Reload in 
N201 met een line vol snel op-
komend supertalent: Cryogenic,  
FrenchFaces, Trespassed, The Do-
pe Doctor,  Re-Spect, KoshKurah 
Vs Satanoize en natuurlijk de win-
naar van de dj-contest. Er zijn nog 
kaarten online verkrijgbaar, haal 
ze nog even snel in huis!

Cabaretavond ‘Paasbest’
Aalsmeer - KCA presenteert op 
zaterdag 24 november weer ca-
baret. Dit keer gaan de spots in 
cultureel café Bacchus aan voor 
Max van den Burg. In zijn jubile-
umshow ‘Paasbest’ laat podium-
beest Max van den Burg u alle 
hoeken van het cabaretpodium 
zien.  Goed gekleed en met een 
ruikertje op huppelt hij vrolijk 
door tien jaar cabaretgeschiede-
nis en komen er in sneltreinvaart 
herkenbare typetjes, kleurrijke 
verhalen en leuke liedjes langs. 
In dit eenmanspektakel rijgt Max 

heden en verleden op geheel ei-
gen wijze aan elkaar en scho�elt 
hij er vrolijk op los in onze politiek 
correcte wereld, waarin iedereen 
zich altijd mooier voor doet dan 
ie eigenlijk is. En hoewel kerst-
mis nog moet komen is Max nu 
al op z’n ‘Paasbest’.  Te zien op za-
terdag 24 november in Bacchus. 
Aanvang: 21.00 uur en de en-
tree bedraagt 12.50 euro. Kaarten 
voor deze voorstelling zijn te re-
serveren via www.cultureelcafe-
bacchus.nl of telefonisch 0297-
342657 (na 18.00 uur).







het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE 
BOUWEN & VERGUNNINGEN

Op dinsdag 27 november 2018 en dinsdag 11 december 2018 
is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije 
inloop, geopend van 08.30 - 11.30 uur. De overige dagelijkse 
openingstijden zijn ongewijzigd.

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

De snoeiboot, inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wate-
ren, vaart weer uit op 17 november 2018 (zaterdag) om eiland-
eigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te bieden 
snoeihout gratis en op verantwoorde manier af te voeren. 

De boot ligt op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 u: schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

Wat mag mee?
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de mo-
gelijkheid om op zaterdag 17 november hun snoeiafval gra-
tis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, 
wordt echter niet geaccepteerd. Is de boot op de aangegeven 
tijd niet aanwezig, dan is deze waarschijnlijk even aan het los-
sen om vervolgens weer terug te komen. 

Meer informatie
Voor meer informatie over takkeninzameling en de snoeiboot 
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aals-
meer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/boswachter, te-
lefoon 020–5404911

GEMEENTE AALSMEER  BESTEMMINGSPLAN 
RIETWIJKEROORDWEG 66 KWEK/ NOORDPOLDER
WEG 13. BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET 
GELUIDHINDER VASTGESTELD Z2018/008158

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
1 november 2018 het bestemmingsplan ‘‘3e herziening Schin-
kelpolder – Rietwijkeroordweg 66-kwek/ Noordpolderweg 13’ 
gewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft 
de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te 
stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie 
over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij in 
haar vergadering van 10 september 2018 op grond van arti-
kel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden heb-
ben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan heeft inclusief het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder van 13 april t/m 24 mei 2018 
voor een ieder als ontwerp ter inzage gelegen.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
In de vaststellingsfase zijn wijzigingen doorgevoerd in het 
bestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen en 
aanpassingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar 
de bijlage Staat van Wijzigingen, dat onderdeel uitmaakt van 
het vaststellingsbesluit.

Doelstelling en plangebied
Het bestemmingsplan beoogt een nieuwe (inpandige) be-
drijfswoning op de Rietwijkeroordweg 66- kwek mogelijk te 
maken, met een daaraan gebouwde schuur. Daaraan wordt 
medewerking verleend onder de voorwaarde van sloop van de 
bestaande bedrijfswoning aan de Noordpolderweg 13. Omdat 
de gewenste bedrijfswoning niet in het vigerende bestem-
mingsplan ‘Schinkelpolder’ past, moet het bestemmingsplan 
voor deze ontwikkeling ter plaatse worden herzien. In deze 
herziening wordt gelijktijdig de bestaande mogelijkheid van 
een bedrijfswoning aan de Noordpolderweg 13 uit het vige-
rende bestemmingsplan geschrapt.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de geluidsbelas-
ting op de te realiseren bedrijfswoning aan de Rietwijkeroord-
weg 66- kwek wordt overschreden. In samenhang met het be-
stemmingsplan zijn hogere grenswaarden voor de ten hoogst 
toelaatbare geluidbelasting vastgesteld.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende 
stukken waaronder het besluit hogere waarden Wet geluid-
hinder en het raadsbesluit van 16 november t/m 27 december 
2018 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.officielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01E-VG01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan, het besluit om geen exploita-
tieplan vast te stellen alsmede tegen het besluit vaststelling 
hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep 
worden ingesteld door:
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen 
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad of 
tegen het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden bij 
burgemeester en wethouders kenbaar te maken;

- iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt inge-
steld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan zijn aangebracht.

De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan 
wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één 
besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en 
adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen 
van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de 
link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog al-
leen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te die-
nen.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle 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 beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media ge-
publiceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op 
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, 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 Publieks-zaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Cornelissen T.I. 10-10-1980 09-11-2018
Wiesenekker D.P. 26-10-1984 09-11-2018

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;  
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Balázs A. 27-07-1976 09-11-2018
Kok J.P.M. 01-03-1953 07-11-2018
Vrijman J.H. 30-10-1957 07-11-2018
van Doorn H.C. 08-04-1945 07-11-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 

Vervolg op volgende blz.
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Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- 1e J.C. Mensinglaan 5, 1431 RV (Z18-010080), het splitsen 

van een woning in 2 woningen en het wijzigen van de ach-
ter- en zijgevel. Toelichting: in de bekendmaking van 1 no-
vember jl. is een onvolledige omschrijving van het project 
vermeld. 

- Stommeerkade 65, 1431 EI (Z18-005118), het (her)bouwen 
van een woning. Toelichting: gedurende de behandeling 
van de aanvraag is naar voren gekomen dat het project is 
aangepast; het plaatsen van een antennemast is komen te 
vervallen.

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Molenvlietweg 22, 1432 GW (8628703), beperkte milieu-

toets (OBM) voor het recyclen van metaal, het demonte-
ren van autowrakken en tweewielige voertuigen en het 
opslaan van banden. Toelichting: de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer bekend dat zij een 
aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

- Aalsmeerderweg 307 kwek, 1432 CP (Z18-012452), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van 
aanwezige units als schuurtje

- Nobelhof 1, 1433 JZ (Z18-012521), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het verrichten van horeca-activi-
teiten (terras)

- Ophelialaan 155, 1431 HD (Z18-011829), het plaatsen van 
een koelwagen op 4 parkeervakken van 13 december 
2018 tot 25 december 2018

- Uiterweg achter nr. 134A, sectie H. nr. 3337, 1431 AS (Z18-
012862), het plaatsen van een buitenverblijf met een plat-
dak en overkapping op de achterzijde van het perceel

- Aalsmeerderweg 131, 1432 CJ (Z18-012965), het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op de 
tweede verdieping

- Rameaulaantje 19, 1431 XX (Z18-012922), het plaatsen van 
2 opslagcontainers en 1 afvalcontainer op parkeerplaatsen 
op de hoek van de Rameaulaantje/Hellendaalstraat

- naast Mijnsherenweg 40A, 1433 AS (Z18-013363), het bou-
wen van een woning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure, de beslistermijn is 
verlengd met 6 weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 180 ws5, 1431 AS (Z18-007173), het verplaatsen 

van een bestaande recreatieark.
- Herenweg 80a, 1433 HB (Z18-008707), het geheel ver-

vangen en vergroten van de bestaande aanbouw, het 
plaatsen/vervangen van kozijnen, het vernieuwen van de 
bestaande beplating en het veranderen van de huidige 
hellende dakafwerking.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Mr. Jac. Takkade 15, 1432 CA (Z18-007485), het legaliseren 

van de keerwanden met trap t.b.v. terrassen. Verzonden: 
06-11-2018

- Uiterweg 348, 1431 AX (Z18-011393), het plaatsen van een 
afvalcontainer ter hoogte van nr. 348 van 12-11-2018 t/m 
31-11-2018. Verzonden: 07-11-2018

- Karperstraat 47, 1432 PC (Z18-010488), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
08-11-2018

- Werven 7, 1431 CP (Z18-010193), het plaatsen van een 
tuinberging aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 
09-11-2018

- Ophelialaan 155, 1431 HD (Z18-011829), het plaatsen van 
een koelwagen op 4 parkeervakken van 13 december 2018 

tot 25 december 2018. Verzonden: 09-11-2018
- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69, 1431 ET (Z18-008416), het 

aanleggen van in- en uitritten voor 4 woningen, aan de 
achterzijde uitkomend op het Maarse & Kroonhof. Verzon-
den: 12-11-2018

- Stommeerweg 125, 1431 EV (Z18-005822), het uitbreiden 
van een woonhuis. Verzonden: 12-11-2018

- Oosteinderweg 305, 1432 AW (Z18-009640), het kappen 
van een beukenboom. Verzonden: 09-11-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Cyclamenstraat 29-66 (Z18-012492) Buurtfeest/straatfeest 

Cyclamenstraat op 31 december 2018, ontvangen 6 no-
vember 2018

- parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof (Z18-013429) Ker-
mis Aalsmeer van 27 februari tot 3 maart 2019, ontvangen 
12 november 2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Herenweg (Loswal) (Z18-009969) Sinterklaasintocht Ku-

delstaart 24 november 2018, verzonden 9 november 2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

COLLECTES

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

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
(ONTWERPBESLUIT)***

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 6 van 
de drank- en horecawet de volgende ontwerpbesluit drank- en 
horecavergunning is afgegeven. Tegen de afgifte van dit ont-
werpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Als er geen zienswij-
ze is ingediend kunt u bij afgifte van de de�nitieve vergunning 
geen beroepschrift meer in dienen. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Gerberastraat 4 (Z18-002912) Stichting Bacchus, op 12 no-

vember 2018 is ontwerpbesluit genomen. De inzage periode 
is 6 weken en start op 16 november 2018

TER INZAGE

t/m 15-11-18 Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder en de bij-
behorende stukken m.b.t. vaststellen Wijzi-
gingsplan Landelijk Gebied Oost, Machine-
weg 302b en een onthe�ngsverzoek hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder

t/m 29-11-18 De aanvraag omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stukken 
t.b.v. het dempen van een watergang op per-
ceel Oosteinderweg 331-333 te Aalsmeer (Z-
2017/004257)

t/m 30-11-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 79, 
1431 AC (Z18-006808), het vervangen van 
een bestaand dubbel woonhuis voor een en-
kel vrijstaand woonhuis. liggen met ingang 
van 19 oktober gedurende zes weken ter inza-
ge bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

t/m 27-12-18 Het vastgestelde bestemmingsplan Rietwij-
keroordweg 66- kwek/ Noordpolderweg 13 
met bijbehorende stukken waaronder het 
besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Z-
2018/008158) en het raadsbesluit

t/m 28-12-18 Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning 
voor Gerberastraat 4 (Z18-002912) Stichting 
Bacchus.

Wilt u dit jaar een

in de Nieuwe Meerbode?
Dat kan al vanaf €69,50!

Neem voor 12 december contact op met:
Brigitte Wels, 06-54216222 of

verkoopaalsmeer@meerbode.nl

kerst- en/of nieuwjaarswens

Fondsenwervingsactie 
voor Fokker F-28
Regio - Op een Afrikaans vlieg-
veld staat al 16 jaar een iconisch 
Nederlands vliegtuig in de he-
te zon weg te kwijnen; de oud-
ste nog bestaande Fokker F-28 
Fellowship met de registratie PH-
MOL. Nu de plaatselijke vliegveld-
autoriteiten besloten hebben dat 
de internationale luchthaven van 
Bamako in Mali een opknapbeurt 
moet hebben om mee te gaan in 
de vaart der volkeren dreigt de 
Fokker ten prooi te vallen aan de 
slopershamer. Dat moet voorko-
men worden! 

Revolutionair
De Fokker F-28 was begin zesti-
ger jaren een revolutionair vlieg-

tuig; het was relatief klein (55 tot 
65 passagiers), had pijlvleugels, 
twee motoren in de staart, was 
voor een deel gelijmd, had een 
moderne overzichtelijke cock-
pit en kon tegen een stootje met 
een stevig onderstel. Bovendien 
was de Fokker-directie ervan 
overtuigd dat dit vliegtuig alleen 
maar gebouwd kon worden in 
een Europese samenwerking om-
dat de kosten voor ontwikkeling 
en productie te hoog waren voor 
Fokker om alleen te dragen.
De PH-MOL heeft een uniek ver-
haal; het is de eerste productie-
machine van een serie van 243 
stuks. Het vliegtuig is altijd ei-
gendom gebleven van de Fokker-

fabriek en werd aan elke maat-
schappij verhuurd die tijdelijk 
een extra vliegtuig nodig had. In 
de tijd dat het vliegtuig niet ver-
huurd werd deed het allerlei tes-
ten voor de fabriek om de F-28 
steeds beter te maken.
Mooi detail is dat de verflaag op 
het vliegtuig in Mali bestaat uit 20 
lagen; omdat het vliegtuig steeds 
snel in andere kleuren gespo-
ten moest worden was er geen 
tijd om de oude laag te verwij-
deren… De F-28 is de basis ge-
weest voor het laatste succesvol-
le vliegtuig dat Fokker gebouwd 
heeft; de Fokker 70 (afgelopen 
jaar zijn, na 23 jaar trouwe dienst, 
de laatste Fokker 70’s bij de KLM 
uit dienst genomen).  

Terug naar Nederland
In 2008 werd eerder een poging 
gedaan om het vliegtuig te repa-
triëren. Helaas lukte het toen niet 

om het vliegtuig terug te brengen 
naar Nederland. Deze keer, in het 
jaar dat het vliegtuig 50 jaar oud 
is, moet het lukken. Drie organisa-
ties hebben de handen ineen ge-
slagen om de operatie uit te voe-
ren; de Stichting Fokker Herita-
ge Trust (eigenaar van al het his-
torische Fokker Erfgoed dat men 
in 1996 met publieke steun over-
nam van de Fokker-curatoren), 
de Stichting Fokker Erfgoed (een 
vriendenstichting van veel oud-
Fokkerwerknemers en Fokker-en-
thousiastelingen) én het net ge-
opende Nederlandse Transport 
Museum in Nieuw-Vennep (een 
museum waarin 16 stichtingen 
die mobiel erfgoed beheren sa-
menwerken). 
In het voorjaar van 2019 moet het 
vliegtuig geborgen worden. Met 
de Nederlandse ambassade, het 
ministerie van Defensie én verte-
genwoordigers in Mali wordt sa-

mengewerkt om deze operatie 
succesvol uit te voeren.

Restaureren
Om het vliegtuig naar Nederland 
te brengen is ongeveer 250.000 
euro nodig. Hiervoor wordt een 
beroep gedaan op Nationale 
fondsen én op particulieren. Er 
wordt een fondsenwervingsac-
tie gestart. Uitgaande van eerde-
re succesvolle operaties met het 

naar Nederland halen van vlieg-
tuigen (de ‘Uiver’ en Constellati-
on) heeft het museum er het vol-
ste vertrouwen in dat de PH-MOL 
gered kan worden en uiteinde-
lijk in een gerestaureerde staat 
tentoongesteld kan worden. Be-
zoek de website www.nederland-
stransportmuseum.nl of www.fa-
cebook.com/NederlandsTrans-
portMuseum/ voor meer infor-
matie.
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Deze zaterdag gaat de loper uit...
TV Kudelstaart trakteert 
op ‘Boeing - Boeing’
Kudelstaart - Wat doen toch die 
drie stewardessen in het Dorps-
huis, vroeg men zich onlangs af? 
En er is ook al weken een poets-
dame driftig in de weer om alles 
spik en span te krijgen. Waarom 
is zij zo druk voor die twee heren 
die daar hun intrek genomen lij-
ken te hebben? Daarnaast wordt 
er gesleept met decorstukken 
en vliegt de ene na de ander in 
en uit. Waarom worden die twee 
mannen daar toch zo zenuwach-
tig van?
Geen paniek, het heeft alles te 
maken met de laatste puntjes die 
op de ‘i’ gezet worden voordat 
het doldwaze blijspel ‘Boeing – 
Boeing’ gespeeld wordt door To-
neelvereniging Kudelstaart. Dit 
komische stuk is geschreven door 
Marc Camoletti en vertaald door 
Luc Lutz. De spelers en onmisba-
re medewerkers achter de scher-
men zijn er helemaal klaar voor 
om u een heerlijke avond uit te 
bezorgen. Het is regisseuse Jan-
neke Boonstra uit Gouda gelukt 
om er iets moois van te maken. 

Feestelijke première
Aanstaande zaterdag 17 novem-
ber is de feestelijke première. 
De rode loper gaat uit, u als gast 
wacht een verrassing en na af-
loop is er gelegenheid om nog 
even gezellig met elkaar na te 
praten aan de bar! 
Maar ook voor vrijdag 23 en za-

terdag 24 november zijn nog en-
kele kaarten te koop. Aarzel niet, 
zorg dat u een entreeticket be-
machtigd voordat de avonden 
uitverkocht zijn. In totaal wordt 
de voorstelling vijf keer gespeeld. 
Voor de OVAK en de Onderne-
mersvereniging Kudestaart wor-
den besloten voorstelling ge-
speeld.

De laatste kaarten
De toegangskaarten à 12,50 euro 
per stuk zijn te koop bij Gall & Gall 
Kudelstaart en Bakkerij Vooges in 
de Zijdstraat van Aalsmeer. Het is 
enkel mogelijk om contant te be-
talen (bij voorkeur gepast); pin-
nen is niet mogelijk. De voorstel-
lingen beginnen om 20.15 uur en 
om 19.30 uur opent de zaal van 
het Dorpshuis Kudelstaart. In de 
pauze zal er een verloting zijn 
waar aantrekkelijke prijzen mee 
zijn te winnen. 

Snertconcert Concertina’s

14.30 uur, de zaal is open van-
af 14.00 uur. Einde concert circa 
16.30 uur. Na het optreden van 
de orkesten is het tijd voor een 
heerlijke kop snert met rogge-
brood en spek. Maar ook aan ve-
getariërs is gedacht. Voor hen is 
er heerlijke pompoensoep. Een 
aantal accordeonisten zal tijdens 
het soep-eten gezellige muziek 
ten gehore brengen. De entree 

voor dit concert bedraagt 12,50 
euro waarbij de soep is inbegre-
pen. Kinderen tot 12 jaar betalen 
10 euro. Kaarten zijn te reserve-
ren via p.meijerink@concertinas.
nl. Tevens zijn kaarten verkrijg-
baar bij de ingang van de zaal, 
voorafgaand aan het concert. Na-
dere informatie over de Concerti-
na’s is te vinden op website: www.
concertinas.nl. 

Extra voorstelling is het waard!
De Rijzenspelers’ Het 
Noorderkwartier’ 
Rijsenhout - Recensie ‘Het Noor-
derkwartier’ door De Rijzenspelers.
Gezien: vrijdag 9 november.

Waarom bent u met hem ge-
trouwd? Met die vraag opent Je-
roen Rinkel als Faas bij De Rijzen-
spelers het stuk ‘Het Noorder-
kwartier’ van Alex van Warmer-
dam. Het antwoord van zijn moe-
der zou een hele goede reden zijn 
om juist níet met zijn vader te zijn 
getrouwd. De vraag wordt nog 
een aantal keer herhaald. De ant-
woorden worden steeds onzinni-
ger. Welkom bij het absurdisme 
van Alex van Warmerdam.
De humor en het vervreemdende 
dat Van Warmerdam’s stukken al 
van zichzelf hebben wordt in de 
uitvoering van De Rijzenspelers 
nog eens extra aangezet door de 
regie van Ton Offerman, die zich 
duidelijk met plezier op de tekst 
van ‘Het Noorderkwartier’ heeft 
gestort: Moeder Martha (Mari-
anne Arendse) die de hele voor-
stelling een gigantisch lange das 
voor Faas zit te breien waarmee 
hij symbolisch aan de leiband 
wordt gehouden, vader Koos 
(Evert van Putten) die de hele 
voorstelling wanhopig probeert 
zijn pijp aan te steken met een 
lege aansteker. Wat is er mis met 
een doosje lucifers denk je, maar 
er zit natuurlijk symboliek in. Het 
beruchte schilderij van René Mar-
gritte met de pijp-die-geen-pijp-
is, dat achter zijn fauteuil hangt, 

doet diepere lagen vermoeden. 
De liedjes tussendoor, uitgevoerd 
door Arjo en Colette Lanser, ge-
ven het gevoel dat je bij een stuk 
van Brecht bent terecht gekomen 
en de bijna voortdurend meelo-
pende camera die scenes op een 
scherm projecteert – soms nood-
zakelijk, zoals bij de schilder-scè-
ne, soms volstrekt overbodig, zijn 
mogelijk een verwijzing naar de-
ze tijd, waarin we de wereld in 
toenemende mate indirect via 
een scherm waarnemen.
Waarover ging het stuk? Deze 
vraag hoorde ik een bezoeker na 
afloop stellen aan één van de ac-
teurs. “De boer en de eg”, was het 
antwoord. Hm. Andere antwoor-
den zijn ook mogelijk en waar-
schijnlijk even absurd. Want: niets 
is wat het lijkt. Maar: je hoeft het 
antwoord niet te weten om toch 
een leuke avond te hebben, de 
vraag stellen kan al genoeg zijn. 
En ook als je ‘Noorderkwartier’, 
zoals De Rijzenspelers het spelen, 
zonder de filosofie tot je laat ko-
men, valt er veel te genieten. Het 
stuk is op zichzelf al sterk, maar in 
deze uitvoering komen alle spe-
lers van de Rijzenspelers of ze nu 
een grote of een kleine rol spe-
len, goed tot hun recht. Nog één 
voorstelling te gaan, maar die is 
helaas uitverkocht. Ik denk dat De 
Rijzenspelers moeten overwegen 
een extra voorstelling in te lassen, 
het is het waard!
George Overmeire

Concert voor donateurs en bewoners
Zorgcentrum goed gevuld 
voor pianist Rob van Dijk
Aalsmeer - Het bestuur van de 
Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer organiseerde zon-
dag 11 november het zogenoem-
de Vriendenconcert in de gro-
te zaal. Een aantal jaren geleden 
hebben de Vrienden de aanschaf 
van een fraaie vleugel en een Jo-
hannesorgel bekostigd en sinds-
dien organiseren zij jaarlijks een 
concert voor bewoners en do-
nateurs. Voor een volle zaal be-
speelde de bekende pianist Rob 
van Dijk de vleugel en het orgel. 
Rob van Dijk is zowel dirigent, pi-
anist, organist als arrangeur. Hij 
begeleidt onder andere de Trum-
pets of the Lord, Needed en Uni-
ted met eigen arrangemen-

ten. Het programma bestond uit 
werken van Bach en Mozart, ge-
volgd door geestelijke muziek en 
als laatste werd eigentijdse mu-
ziek ten gehore gebracht, waar-
onder nummers van The Beat-
les en John Denver. Rob van Dijk 
speelde niet alleen piano ,maar 
hij zong ook. Het publiek genoot 
zicht- en hoorbaar van de prach-
tige muziek en bekende Neder-
lands liedjes als ‘Aan de Amster-
damse grachten’ en ‘Het kleine 
café aan de haven’ werden uit vol-
le borst meegezongen. Voorzitter 
Berry Philippa constateerde na af-
loop dat er onder het publiek veel 
zangtalent aanwezig was!
Foto: www.kicksfotos.nl

Najaarsconcert ACOV in 
de Open Hofkerk
Aalsmeer - Zondag 25 november, 
om 15.30 uur voert  Aalsmeers 
Christelijk Oratorium Vereniging 
twee prachtige stukken uit. Als 
eerste zal het koor de Messe So-
lennelle de Sainte-Cécile, van 
Charles Gounod uitvoeren. Gou-
nod schreef de mis op 37-jarige 
leeftijd en het is een van zijn po-
pulairste werken. De mis is aan de 
heilige Cécilia, de Beschermhei-
lige van de kerkmuziek, gewijd. 
Het stuk staat bij liefhebbers be-
kend om zijn gemakkelijke, aan-
sprekende muziek. De muziek 
geeft uiting aan oprechte gevoe-
lens van blijde bevrijding.
Het tweede stuk is het Requi-
em van de Franse componist Ga-
briel Fauré, waarin de componist 
de dood ziet als een bevrijding en 
daarmee ingaat tegen de Middel-
eeuwse angst voor de dood en 

het hiernamaals. Fauré zegt zelf 
over het stuk: “Alles wat ik kon op-
brengen op religieus gebied heb 
ik in het Requiem gestopt, wat 
bovendien het stuk domineert 
van begin tot eind is een groots 
humaan gevoel van het geloof 
in de eeuwige rust.” De muzika-
le begeleiding wordt verzorgd 
door Sander van den Houten op 
het orgel. Solisten zijn: sopraan 
Elise van Es, tenor Milan Faas en 
bas Christiaan Peters. Het ge-
heel staat onder leiding van diri-
gent Danny Nooteboom. Kaarten 
à 15 euro zijn verkrijgbaar via de 
leden, via de website www.acov.
nl en bij aanvang van het concert 
aan de zaal van de Open Hofkerk 
in de Ophelialaan. Het concert 
begint 25 november om 15.30 
uur. Meer informatie bij Annet de 
Jong, telefoon 06-20644802.

Rommelmarkt, verloting, rad van avontuur

Zaterdag bazaar van de 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Op de jaarlijkse ba-
zaar van de Doopsgezinde Ge-
meente is er een grote verschei-
denheid aan activiteiten. U kunt 
er terecht voor prima tweede-
hands kleding, voor boeken en 
platen, bloemen en planten en 
een uitgebreide rommelmarkt. 
Ook zijn er veel verschillende ver-
lotingen, waaronder de verloting 
van een dit jaar gemaakte gro-
te Doopsgezinde quilt, van een 
goed gevulde Fair trade mand, 
van een weekendje weg naar 
Texel en van de bootreis naar 
London. Het rad van avontuur is 
een echte ‘klassieker’, die je niet 
voorbij mag lopen. 
De hele dag kunnen er prachtige 
prijzen, waaronder in iedere ron-
de een taart, gewonnen worden. 
En u kunt er ook terecht voor kof-
fie en thee vergezeld van heerlijk 
vers zelfgebakken gebak.

Inbreng spullen
Tot en met aanstaande vrijdag-
middag 16 november 13.00 uur 
kunnen nog uw spullen ingele-
verd worden voor de bazaar: boe-
ken, lp’s, dvd’s, rommelmarktspul-
len, kleine meubels, kleding, 

schoenen, enzovoort. Vanzelf-
sprekend moeten het wel scho-
ne, in goede staat verkerende, 
spullen zijn. Er is geen plaats voor 
oude computers en toebehoren, 
geen beeldbuis-tv’s en geen gro-
te meubels.

Voor goede doelen
Vijftig procent van de opbrengst 
gaat naar de volgende zes goede 
doelen: Light for the world (Oe-
ganda), Mama Project (Hondu-
ras), Hart4OnderwijsNepal (Ne-
pal), Vocational Training Center 
Shirati (Tanzania), Doopsgezind 
Wereldwerk en het Kinderadop-
tieprogramma van WereldWerk. 
Voor de eerste vier genoemde 
goede doelen vraagt de Doops-
gezinde Gemeente verdubbeling 
van de opbrengst aan bij de OSA. 
Meer informatie over alle goede 
doelen is te vinden op de website 
van de Doopsgezinde Gemeen-
te: www.dgaalsmeer.nl. De overi-
ge vijftig procent is voor het werk 
van de Doopsgezinde Gemeente.
De bazaar is op zaterdag 17 no-
vember van 10.30 tot 17.00 uur 
in de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer, Zijdstraat 53-55.

‘Blikopener Radio’ op beurs in Lissabon

Prins Constantijn te horen 
op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen week vond 
de enorme en internationale Web 
Summit 2018 beurs plaats in Lis-
sabon, waar technologie centraal 
staat. Het team van ‘Blikopener 
Radio’ ging er naartoe en trof daar 
een bekende landgenoot aan, 
niemand minder dan de broer 
van onze huidige koning: Prins 
Constantijn. Hij was ook bij de 
Web Summit om te spreken voor 
zijn werk voor Startup Delta en 
vertelde aan Radio Aalsmeer on-
der meer over zijn eerste compu-
ter. Luister het interview terug via 
www.blikopener.radio.

‘Echt Esther’ en ondernemen
Esther Sparnaaij spreekt donder-
dagavond met enkele heren die 
druk aan de weg en het dorps-
leven timmeren in Aalsmeer. De 
kersverse starters van het jaar Ab 
Baksteen en Marc van der Knaap 
van Knab interieurbouw en coör-
dinator van De Oude Veilig Tho-
mas Visser zijn te gast.

‘Aalsmeer by Night’ dubbel
Deze donderdag mag Meindert 
van der Zwaard weer twee keer 
zo lang! Om 20.00 uur begint het 
derde deel van de ‘November Ni-
neties’ met de leukste en opmer-
kelijkste muziek uit het tijdperk 
1990-1999. Verder is vanaf 22.00 
uur de reguliere uitzending van 
‘Aalsmeer by Night’ te horen. 

‘Zimmer Frei’ met DJ Shahrooz
Zaterdagavond is er weer een 
gast-DJ te beluisteren in ‘Zim-
mer Frei’. Het is de DJ en produ-
cer Shahrooz die zijn sporen heeft 
verdiend in de tech-house scene 

Bovenkerk - Concertina’s Accor-
deonorkesten onder leiding van 
Elly Meekel nodigen belangstel-
lenden van harte uit voor het 

bijwonen van een gezellig na-
jaarsconcert op zondagmiddag 
18 november in het Noorddam-
centrum in Bovenkerk. Aanvang 

Prins Constantijn (midden) werd 
in Lissabon geïnterviewd door An-
na-Maria en Lennart van ‘Blikope-
ner Radio’.

en daardoor met regelmaat draait 
in populaire (buitenlandse) clubs. 

Quest-redacteur Mark Traa 
Maandag 19 november een bij-
zondere gast in ‘Blikopener Ra-
dio’: Mark Traa. Hij is schrijver, we-
tenschapsjournalist en redacteur 
van het populair-wetenschappe-
lijke maandblad Quest. Daarnaast 
publiceert hij prachtige oude lief-
desberichten, Marktplaatsparels, 
zeurklachten en nieuws van vroe-
ger op Twitter. Hij vertelt in de stu-
dio onder andere over zijn uitda-
gingen als redacteur en over de 
manier waarop zijn passies bijdra-
gen aan creativiteit en innovatie. 
Ook bellen de twee presentatoren 
Anna-Maria en Lennart met twee 
columnisten over ontwikkelingen 
op het gebied van online commu-
nicatie en social media.

‘Boom van een kerel’
Als 231e gast ontvingen broer en 
zus Elbert en Mylène Huijts afgelo-
pen maandag in ‘Door de Mangel’ 
accountant Jan de Groot in hun 
wekelijkse talkshow. Benieuwd 
naar zijn verhaal, en waarom hij 
vindt dat hij als accountant geen 
‘cijferneuker’ is, waar zijn vriend 
Jan van Liempt in de vorige ‘Door 
de Mangel’ naar vroeg? Luister te-
rug via www.radioaalsmeer.nl/uit-
zending-gemist.  Natuurlijk is ook 
Jan ook op zoek gegaan naar een 
nieuwe gast: Rutger Tas. “Hij is 
een boom van een kerel en heeft 
daar ook veel mee te maken, want 
hij is een hovenier”, vertelde De 
Groot, die Tas leerde kennen bij 
het tennissen. Maandag 19 no-
vember is hovenier Rutger  vanaf 
19.00 uur doelwit van de vragen-
regen in ‘Door de Mangel’. Mocht 
je als luisteraar een vraag heb-
ben, mail deze dan naar info@ra-
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio. Ra-
dio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving en 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. Elke 
dag brengt Radio Aalsmeer infor-
matieve en interessante program-
ma’s. In de nacht en doordeweeks 
overdag kan genoten worden van 
fijne non-stop muziek. 





Amstelland - Mensen blijven lan-
ger thuis wonen. Maar zelfstan-
dig thuis wonen brengt ook risi-
co’s met zich mee. Denk aan het 
gevoel van onveiligheid want 
“wat als er iets gebeurd, wat als 
ik val?” Hoe prettig is het dan om 
een alarmknopje om uw hals te 
dragen waar u op kunt klikken 
om hulp in te roepen? Op deze 
manier is hulp altijd binnen hand-
bereik. Het is dan een geruststel-
lende gedachte als er hulp in 
de buurt is via persoonsalarme-
ring want met dit alarmsysteem 
heeft u altijd de zekerheid dat u 
snel gehoord en geholpen wordt. 
Het werkt eenvoudig. Bij u thuis 
wordt een kastje geïnstalleerd, 
het alarmsysteem. Dit systeem 
wordt gekoppeld aan uw vaste 

telefoonlijn. Bij het alarmsysteem 
zit een zendertje. Het zendertje 
draagt u om uw hals of pols. Zo-
wel het apparaat als het zender-
tje bevat een knop. Drukt u op de 
knop, dan wordt automatisch ver-
binding gemaakt met de alarm-
centrale. Via de luidspreker kunt u 
vertellen wat er aan de hand is en 
de centrale schakelt dan een con-
tactpersoon in om bij u langs te 
komen. Dit kan een familielid of 
een buurvrouw zijn (sociale hulp-
verlening), maar ook iemand van 
een thuiszorgorganisatie (pro-
fessionele hulpverlening). In ie-
der geval moet de hulp vlug ter 
plaatse kunnen zijn, dus op maxi-
maal 20 minuten reizen bij u van-
daan. Bij sociale hulpverlening 
geeft u minimaal drie contactper-
sonen op, zodat er altijd iemand 
bereikbaar is. De alarmcentrale 
is altijd bereikbaar, zeven dagen 
per week en 24 uur per dag. Als u 
meer informatie wilt over de kos-
ten of u wilt ook gebruik maken 
van een persoonsalarmsysteem, 
kunt u contact opnemen met Par-
ticipe Amstelland, telefonisch via 
020-5430452 of per email alar-
mering@participe.nu. U kunt ook 
meer informatie op de websi-
te vinden www.participe-amstel-
land.nu. 
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7 en 8 December in Historische Tuin
Kerstmarkt Lions Ophelia 
voor Rozenholm
Aalsmeer - De dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia organi-
seren alweer voor de vierde keer 
hun overdekte kerstmarkt in de 
Historische Tuin. En deze keer 
niet alleen op zaterdag, maar 
ook al op vrijdagavond! In de ve-
le kramen in de Historisch Tuin en 
de boerderij zullen onder ande-
re kerstartikelen, keramiek, siera-
den, lifestyle artikelen en bijzon-
dere kerstcadeautjes te koop zijn. 
Ook kunnen bezoekers genieten 
van winterse hapjes en drankjes 
die bijdragen aan de kerstsfeer.
Drie koren verlenen hun mede-
werking. Vrijdag om 18.00 uur 
treden Lyda’s Ladies op, zaterdag 
om 12.00 uur laten de Kudelkwet-
ters van zich horen en om 15.00 

uur gaan de spots aan voor het 
koor Denk aan de Buren.
Coos Buis zal maar liefst drie keer 
zijn glansrol als veilingmeester 
vervullen: op vrijdag om 19.00 
uur en op zaterdag om 14.00 en 
16.00 uur. Tevens is er weer een 
loterij met prachtige prijzen.
De ingang van de Kerstmarkt is 
via het Praamplein en via de Ui-
terweg. 
De opbrengst van de kerstmarkt 
komt ten goede aan Verpleeg-
huis Rozenholm. Met de bijdrage 
van de Lions zal onder meer de 
binnentuin worden opgeknapt.
De kerstmarkt is geopend op vrij-
dagavond van 17.00 tot 20.00 
uur, en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Herfstrondleiding over 
Zorgvlied zondag
Amstelveen - Op zondagmid-
dag 18 november geven Mar-
cel Bergen en Irma Clement (au-
teurs Wandelen over Zorgvlied) 
de laatste (herfst)rondleiding van 
dit seizoen over begraafplaats 
Zorgvlied.
De rondleiding gaat langs een 
groot aantal bijzondere histori-
sche en moderne graven die op 
Zorgvlied te vinden zijn. De au-
teurs geven uitleg bij de uitbun-
dige funeraire symboliek uit de 
negentiende eeuw die is aan-
gebracht op de rijksmonumen-
ten van onder andere Oscar Car-
ré (1891), Sophia Knoll (1890) 
en Adrianus Hartog van Banda 
(1873).
Maar ook bij graven van bekende 
overledenen wordt stil gestaan. 
Daarnaast vertellen ze meer over 
de tuin- en parkaanleg en de mo-
numentale bomen op de be-
graafplaats. Ook komen moder-
ne aspecten van Zorgvlied aan de 

orde, waaronder het ondergrond-
se grafkeldercomplex ‘t Lalibel-
lum en het Crematorion.
Start rondleiding: 14.00 uur (tot 
ongeveer 16.00 uur).
Verzamelen bij de witte kantoor-
villa aan de Amsteldijk 273, Am-
stelveen. Deelname 10 euro per 
persoon (inclusief koffie of thee)
Reserveren bij Zorgvlied via 020-
5404927 of via zorgvlied@amstel-
veen.nl

Persoonsalarmering, een 
geruststellende gedachte

‘Zorg dat je voor verbinding zorgt’
Zaai masterclass toont 
nieuwe gezichtspunten
Aalsmeer - Dinsdag 6 november 
ging het er in de kleine zaal van 
De Oude Veiling geanimeerd aan 
toe. De derde lichting Zaailingen 
kregen hun eerste masterclass 
gegeven door Christiaan Sijnen 
van Gentlemen’s Place en project-
organisator van ZAAI, Kirsten Ver-
hoef (Sylt Support). Wethouder 
Robert van Rijn deed de aftrap en 
vertelde dat ondernemers hem 
na aan het hart liggen. “Ik heb 
veel ontzag voor jullie.” 

Hij gaf aan zich als wethouder 
heel graag te willen inzetten voor 
de gehele Aalsmeerse gemeen-
schap. Aalsmeer ziet hij als een 
bruisend en bloeiende gemeen-
te. De Zaailingen gaf hij mee: “Blijf 
jezelf en zoek elkaar op zodat je 
je kunt spiegelen.” Tot slot prees 
hij de Rabobank Regio Schiphol 
vanwege hun financiële en prak-
tische bijdrage.

Netwerken
“Wat vinden jullie van netwer-
ken?”, was de eerste vraag die 
Kirsten stelde nadat zij zich had 
voorgesteld en iets verteld had 
over haar – nogal indrukwekken-
de – achtergrond. Het bleek een 
goede vraag, de antwoorden lie-
ten niet lang op zich wachten en 
waren zo divers dat er levendige 
discussie ontstond en de verschil-
lende benaderingen werden be-
sproken. 

Ook Christiaan wist met een film-
pje, ‘Wat is je eerste indruk?’, on-
middellijk de aandacht te vangen 
van de aanwezigen. Bij de eerste 
situatie ligt een zwerver op de 
grond die om hulp vraagt. Bij de 
tweede situatie gaat het om een 
goed geklede man. Het blijkt een 
gewetensvraag met goede genu-
anceerde  antwoorden.
Een andere vraag: ‘Wat versta je 
onder communiceren?’ Ook hier 
weer veel meerkeuze antwoor-
den. ‘Zorg dat je begrepen wordt! 
Dat je voor verbinding zorgt.’ Het 
woord verbinden herhaalt zich 
telkens. Er wordt gesproken over 
verbale en non verbale commu-
nicatie: Het eerste is een kwestie 
van een paar procent, het tweede 

van meer dan negentig procent. 
Voor velen toch een verrassing.

Dertien milliseconden
“Waarneming gebeurt door prik-
kels en de zintuigen zijn de ra-
dars”, zo legde Christiaan uit. 
“In slechts dertien millisecon-
den zendt het brein de signalen 
uit. Van reuk, gehoor, zicht, tast, 
proeven en intuïtie is het gehoor 
het snelste zintuig. Alle zintuigen 
werken onbewust samen.” In kor-
te lijnen werd de werking van het 
brein aan de hand van een aantal 
voorbeelden uitgelegd. Er werd 
deze avond druk geschreven om 
alle nieuwe indrukken te kunnen 
verwerken. De interactie met de 
naaste buurvrouw of buurman le-
verde eveneens veel informatie 
en nieuwe inzichten op.  Het was 
frappant te zien hoe deze groep – 
nog maar nauwelijks op gang ge-
komen- nu al aan elkaar verwant 
is. Ondanks de verschillende per-
soonlijkheden en de branches. 
‘Hoe je mensen tegemoet treedt 
of in één zin contact met iemand 
krijgt’, was het volgende item, via 
een rollenspel uitgebeeld. Het 
was mooi om te aanschouwen 
hoe – na enige terughoudend-
heid – er toch contact ontstond.
Deze boeiende en leerzame off- 
line masterclass krijgt een ver-
volg. Later in het coach traject 
worden de on-line (social media) 
mogelijkheden besproken.

Appeltaart moment
De serieuze gesprekken werden 
onderbroken voor een spontaan 
applaus. Onderneming KNAB In-
terieurbouw, van Ab Baksteen en 
Marc van der Knaap was de week 
daarvoor gekozen als Starter van 
het Jaar. Reden om te trakteren 
op de verrukkelijke appeltaart 
gemaakt door Ons Tweede Thuis. 
Na afloop van deze zeer gewaar-
deerde avond, werd er in het res-
taurant nog druk nagepraat en 
gegevens uitgewisseld. “Sommi-
ge dingen weet je wel, maar er 
waren ook veel nieuwe bruikba-
re gezichtspunten. Wij kijken echt 
uit naar de komende maanden 
Zaai”, aldus de deelnemers.
Janna van Zon

Eerste masterclass derde lichting Zaailingen.  Foto: www.kicksfotos.nlInitiatief stichting 4 en 5 mei
Originele ‘blauwe hap’ 
voor veteranen
Aalsmeer - Op zaterdag 10 no-
vember serveerde het Veteranen 
Comité van Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer voor de tweede keer 
een originele ‘blauwe hap’ aan ve-
teranen. Ook dit jaar was Café Op 
de Hoek in Kudelstaart de gast-
heer. De aanwezige veteranen en 
partners kregen daar een heerlij-
ke door Jacqueline Jensen - part-
ner van een veteraan - thuis be-
reide Indische rijstmaaltijd voor-
geschoteld. Dat dit initiatief niet 
alleen bij de oudere veteranen in 
de smaak viel blijk uit de verschil-
lende leeftijden: de oudste aan-
wezige veteraan was 89 jaar en 
de jongste 23 jaar. De twee ac-
tief dienende veteranen vonden 
dat deze maaltijd beter smaak-
te dan wat zij op woensdagen in 
Doorn krijgen. De ‘blauwe hap’ is 
een bekende traditie binnen de 
Krijgsmacht. Het ontstaan ligt bij 
de Koninklijke Marine. De ‘blau-
we hap’ - marinejargon voor Indi-
sche rijsttafel- wordt daar tot op 
de dag van vandaag op woens-
dagen op de schepen en bij wal-
inrichtingen geserveerd. De tra-
ditie om op een vaste dag in de 
week de Indische rijsttafel op het 

menu te plaatsen, vindt haar oor-
sprong in de negentiende eeuw. 
Tussen 1816 en 1949 waren sche-
pen van de Koninklijke Marine in 
het toenmalige Nederlands-In-
dië gestationeerd ter verdediging 
van de overzeese kolonie. Veel In-
dische gebruiken en woorden bij 
de Koninklijke Marine herinneren 
aan deze tijd.

Veteranendag
Het Veteranen Comité Aalsmeer 
is al druk bezig met voorbereidin-
gen van de veteranenactiviteiten 
in 2019. Voor de drie herdenkin-
gen op 4 mei 2019 – in Aalsmeer 
Oost, het Raadhuisplein en Ku-
delstaart – zijn nog enkele vete-
ranen nodig die erewacht willen 
staan. Op 1 juni 2019 vindt Vete-
ranendag Aalsmeer plaats. Naast 
militaire veteranen worden dan 
voor het eerst ook veteranen van 
Brandweer, Politie en Ambulan-
cediensten in het zonnetje ge-
zet. En in het najaar van 2019 is er 
natuurlijk weer een ‘blauwe hap’. 
Stuur een e-mail naar info@vete-
ranenaalsmeer.nl voor meer in-
formatie. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Filmmiddag OVAK: Druk 
bezocht en geslaagd!
Aalsmeer - Ruim 80 leden van 
OVAK zorgde er voor dat het Pa-
rochiehuis op dinsdagmiddag 6 
november goed gevuld was tij-
dens de middag met films uit 
het archief van Siem Kooy. Wim 
Roodenburg verzorgde het com-
mentaar tijdens de films. De mid-
dag begon met een film uit 2007 
met als onderwerp: Het afscheid 
van oud burgemeester Hoffschol-
te van de brandweer. De tweede 
film ging verder terug in de tijd 
en speelde af in de periode 1930 
tot 1950. Fanfarecorps Uiterweg 
‘de Spijkerbak’ vierde haar 15-ja-
rig bestaan met een concours in 
de Sportlaan, gevolgd door kin-
derspelen. Film 3 was een eigen 
film van Siem gemaakt tijdens 
de ijsperiode in de winter van 
2012. IJspret op diverse slootjes 
en op de Westeinderplassen. Ge-

volgd door de film ‘Terug in de 
tijd’ gemaakt tijdens het 12½ ja-
rig bestaan van winkeliersvereni-
ging ‘de Molenclub’. ‘Aalsmeer in 
beweging’ uit 1990 was de laat-
ste film voor de pauze. Met beel-
den van de opbouwnacht van 
het corso, de vaktentoonstelling 
en de schaatstoertocht op de 
Westeinderplassen. Na de pauze 
een film over de historie van het 
Spoor vanaf 1912. Met onder an-
dere oude beelden van de ope-
ning van het spoor en de eerste 
trein van Hoofddorp via Aalsmeer 
naar Uithoorn. Heel veel reacties 
leverde de film over de uitgaans-
dag in 1955 van buurtvereniging 
het Centrum naar de Veluwe. De 
middag werd afgesloten met een 
film over ‘Maanen en Mantel’ met 
beelden van Bloemenlust. Een 
meer dan geslaagde middag. 

Lezing door Robert van Sluis
e ortagefotografie bi  

Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandagavond 
26 november organiseert Foto-
groep Aalsmeer een lezing Repor-
tagefotografie. Deze lezing wordt 
verzorgd door Robert van Sluis. 
Robert van Sluis is een professi-
oneel fotograaf gespecialiseerd 
in portret, reportage- en reisfoto-
grafie. Zijn fotografische ervaring 
reikt van onder zeeniveau bij de 
Dode Zee tot hoog in de Hima-
laya, van de broeierige jungle in 
Cambodja tot de pasgevormde 
rotswoestijnen van IJsland. Van 
asielzoekers tot spirituele zoe-

kers, van straatkinderen tot ma-
nagers in pakken. Hij wordt ge-
dreven door nieuwsgierigheid en 
het geloof dat visuele communi-
catie pas echt wordt bereikt wan-
neer dat wat de maker begint, 
door de kijker wordt volbracht. 
Hij werkt veelal digitaal, maar 
raakt geïnspireerd door de onre-
gelmatigheden van de analoge 
wereld: diafilm, gescheurd papier, 
licht in zijn vele vormen. Of het 
slapen in nachttreinen, een war-
me douche, een inspirerend ge-
sprek, de middernachtzon in IJs-

land. Tijdens de lezing komen de 
verschillende aspecten van Re-
portagefotografie ter sprake: hoe 
vertel je een verhaal aan de hand 
van meerdere foto’s, welke voor-
bereidingen zijn nodig en welke 
verschillende soorten reportages 
zijn mogelijk. Ook het samenstel-
len van de eindreportage en het 

effect van tekst op het beeld ko-
men aan de orde. De lezing vindt 
op maandag 26 november plaats 
bij het Boerma Instituut aan de 
Legmeerdijk 227. Aanvang is 
19.30 uur en de kosten zijn 10 eu-
ro per persoon. Aanmelden voor 
de lezing kan via het e-mailadres:  
info@fotogroepaalsmeer.nl
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Beste cadeau ooit!
Aalsmeer - Het begon met de 
voorpret; weken, zo niet maan-
den, waren mijn nichtje en ik be-
zig met plannen smeden om (o)
ma te verrassen in Benidorm op 
haar verjaardag. (O)pa zat ook in 
het complot. Op 31 mei kochten 
we reeds vliegtickets. Wat was het 
spannend om dit voor ons te hou-
den zeg. Daarom vertelden we 
het tegen niemand. Al een aantal 
jaren ga ik in het najaar naar mijn 
ouders toe, dus op de vraag waar-
om ik dit jaar niet kwam moest ik 
steeds ontwijkend antwoorden. 
“Het zit er dit jaar niet in mam. 
Ik zit middenin mijn btw-aangif-
tes en ik ben net naar Turkije ge-
weest. Volgend jaar misschien 
weer.” Ze leek tevreden met dat 
antwoord, het was tenslotte een 
logische verklaring, maar jam-
mer vond ze het wel. Haha, en wij 
maar knipogen. Toen ik mijn ou-
ders begin oktober op Schiphol 
afzette en mijn moeder een dik-
ke knuffel gaf, “nou tot over zes 
weekjes hè mam”, stond ik gelijk-
tijdig te knipogen naar mijn stie-
kem lachende vader achter haar. 
Och, als ze toch eens wist.. Mijn 
nichtje, die kind aan huis is bij 
opa en oma, moest ook regelma-
tig op haar lip bijten. 
Één keer ging mijn hubbie bijna 
in de fout. Hij riep zoiets als ‘tja, 
jij hebt lekker nog een weekje te-
goed’, maar gelukkig hoorde al-
leen mijn vader dat. Mam had 
nog steeds niets door. Op 1 no-
vember was het zover; we vlogen 
vroeg richting Alicante. Om half 
tien waren we geland en voordat 
we de bus instapten om naar Be-
nidorm te rijden, sprak ik een be-
richtje in op de WhatsApp van 
mamsie. Ik zong zelfs voor haar, 
want het moest een ‘gewone’ ver-
jaardag lijken. Een kwartiertje la-
ter appte mijn nichtje iets liefs 
naar oma vanuit de bus en nog 
steeds had ze niets door. Inmid-
dels was ik druk aan het appen 
met mijn vader; ‘we zitten in de 
bus hoor’ en ‘houd haar nog even 

M iranda’s
omentenm op het balkon’. Meestal gaan mijn 

ouders rond een uur of 11 wan-
delen, maar dit keer moest ze dus 
verplicht iets langer ‘thuis’ blijven. 
Gekscherend had ze nog even 
geroepen: “Oh, komt er soms vi-
site?” Maar mijn vader gooide het 
op: “Nee gekkie, maar ik zit zo lek-
ker in mijn boek.” Later verklaar-
de hij dat hij werkelijk geen létter 
gelezen had! De busreis duurde 
lang. Maar liefst twee uren werd 
ons geduld op de proef gesteld. 
We waren de laatsten die de bus-
chauffeur afzette. Maar toen was 
het zover; Bij het complex aan-
gekomen zat ook de receptio-
niste in het complot. De sleu-
tel werd overhandigd met een 
‘veel plezier hè’ erachteraan. To-
ren 2, 16 hoog, appartement C. 
Ding Dong, even wachten, deur 
open.. En dan die verbaasde blik 
van mijn moeder. Onbeschrijfe-
lijk, vol ongeloof. Gillen werd het 
zelfs. “Tja mam, ik kom even je 
verjaardag vieren. Gezellig toch?” 
Mijn nichtje stond nog te wach-
ten in het trapportaal. Zij zou de 
ultraverrassing zijn. Ze was er im-
mers nog nooit geweest. Dus een 
paar minuten later was de verras-
sing compleet. “Hoi Oma.“ “Hèèè?! 
Jij ook hier? Maar je appte net dat 
je de les inging? Hoe kan dit nou? 
Dit is echt het mooiste cadeau 
wat ik ooit in mijn leven heb ge-
had.” De missie was overduide-
lijk geslaagd. We hebben er met 
zijn viertjes een fantastisch week-
je van gemaakt. Heerlijk gege-
ten, gedronken, gelachen en ge-
kletst onder het genot van zon, 
zee, tapas en liefde. We sliepen 
samen in een appartementje om 
de hoek, dus ik ben nóg nader tot 
mijn lieve nichtje gekomen. Zij is 
de dochter van mijn overleden 
zus en we hebben lief en leed ge-
deeld. “Er is weer een stukje heel 
in mijn hart.” Was de mooiste uit-
spraak die ze met ons kon delen. 
En wij voelden dat ook. Op een 
avond toen we een potje gingen 
dobbelen kwam het liedje op de 
radio voorbij dat op de begrafe-
nis van mijn zus werd gedraaid. 
Het voelde even compleet. We 
hebben een reis gemaakt om ons 
leven niet meer te vergeten. En 
mam/oma? Die krijgt de glimlach 
niet meer van haar gezicht. Tot 
zaterdag, lieverds! Dan haal ik jul-
lie weer op en kunnen we het er 
nog even over hebben.. 

Oliebollen van 
Sursum Corda

Aalsmeer - Muziekvereniging 
Sursum Corda is druk bezig met de 
oliebollenactie dit weekend. Vrij-
dagochtend 16 november wordt 
gebakken en vanaf een uur of tien 
worden de bollen verkocht. Oie-
bollen bestellen kan door contact 

Isolatie, zonnepanelen, aardgasloos
Energie Ontbijt in de Spil
Kudelstaart - Sienergie Ener-
gieloket Aalsmeer en gemeente 
Aalsmeer nodigen woningeige-
naren uit voor het tweede Ener-
gie Ontbijt in Kudelstaart en wel 
op vrijdag 23 november van 8.30 
tot 11.00 uur in het restaurant van 
De Spil langs de Bilderdammer-
weg. De Bewonersgroep De Spil 
van Ons Tweede Thuis zal daar 
een smakelijk ontbijtje verzor-
gen. De energieadviseurs van het 
Energieloket Aalsmeer gaan in op  
vragen en geven deskundig tekst 
en uitleg over energiezuinig wo-
nen. Kom ook en deel in een on-
gedwongen sfeer  ervaringen, 

stel  vragen over woningisola-
tie, zonnepanelen of aardgasloos 
wonen. Deel eigen ervaringen of 
laat je inspireren door de succes-
sen van anderen. En haal infor-
matie op bij de energieadviseurs 
van het Energieloket Aalsmeer 
over de nieuwste inzichten, be-
sparingen en kosten en hoe die 
te financieren zijn. De gemeen-
te komt uitleggen wat de Duur-
zaamheidslening en het Duur-
zaamheidsfonds van de gemeen-
te kunnen betekenen. Deelname 
is gratis, reserveren is verplicht. 
Dat kan via www.sienergie.nl of 
telefonisch: 06-52667700. 

Gezellig druk was het afgelopen vrijdag 9 november tijdens het energie-
ontbijt in De Bloemhof. Vrijdag 23 november is voor dit jaar de laatste 
mogelijkheid om onder genot van koffie en een broodje over energiebe-
sparing te praten met de vrijwilligers van Sienergie.

Jacquelien Oor is Prinses Red Velvet
Aalsmeerse verkozen 
tot Prinses Carnaval
Aalsmeer - Afgezien van Ku-
delstaart (Poelgilderdam), leeft 
het carnaval in Aalsmeer nage-
noeg niet. In Noordwijkerhout 
echter staat het gehele dorp op 
zijn kop tijdens deze periode. Af-
gelopen zondag is er een begin 
gemaakt aan dit feest. Op het po-
dium van De Schelft werd op 11-
11 om 11 minuten over 11, tij-
dens een gezellige gala-avond 
het negenvijftigste prinsenpaar 
bekend gemaakt en voorgesteld 
aan het publiek. 
Niemand minder dan Jacquelien 
Oor, de van oorsprong Aalsmeer-
se, werd Prinses Red Velvet en 
haar Noordwijkerhoutse man 
Jacco Aartman werd gekroond 
als Prins Blackjack. Deze namen 
bedacht het paar zelf; Blackjack 
omdat Jacco wel van een spelle-
tje houdt en Red Velvet is een ro-
de fluweelachtige roos waar Jac-
quelien gek van is. Ze is gebo-

ren en getogen op de Hornweg 
en vanwege de liefde in 1996 ver-
huisd naar het hart van de Bol-
lenstreek. Ze werkt hier nog op 
de bloemenveiling en heeft veel 
vriendinnen in Aalsmeer. 
Jacco is al jarenlang zeer actief 
binnen carnavalsvereniging De 
Kaninefaaten. De twee  houden 
wel van een feestje. Met carna-
val zullen zij en hun dorpsgeno-
ten dan ook weer vijf dagen los 
gaan. Noordwijkerhout heeft de 
grootste carnavalsoptocht van 
boven de rivieren, met prachtige 
wagens en loopgroepen. 
Op 2 maart om 11 over 1 begint 
de kleurrijke stoet. Wil jij ook een 
glimp opvangen van Prins Black-
jack en Prinses Red Velvet? Ga dan 
zeker een kijkje nemen in Kokker-
hout! Er zullen meer Aalsmeer-
ders aanwezig zijn, waaronder 
verslaggeefster Miranda Gom-
mans (tevens vriendinnetje).

Jacquelien en Jacco met hun dochters Katie (rechts) en Pien, die ook al 
met het carnavalsvirus besmet zijn.

BEAU werkt aan digitaal 
archief Bindingkampen
Aalsmeer -  Het BEAU (Bindings 
Eigen Activiteiten Unit) is een 
groep enthousiaste jongeren die 
vanuit De Binding activiteiten or-
ganiseert. Vanuit deze groep is 
een aantal mensen bezig om het 
archief van de Doopsgezinde- en 
de Bindingkampen te digitali-
seren en uiteindelijk voor ieder-
een die mee geweest is, via de si-
te van de Binding toegankelijk te 
maken.

Materiaal gezocht
Hiervoor hebben zij uw hulp no-
dig! Met name materiaal uit de 
jaren 1940 tot 1950 blijkt moei-
lijk te vinden. Deze jaren heb-
ben dus prioriteit bij de groep. 
Bent u of kent u iemand met fo-
to’s van de kampen uit die perio-
de? Neem dan contact op met de 
Archiefcommissie. Ook materiaal 

uit andere jaren is zeer welkom. 
Het is het meest makkelijk voor 
de commissie als dit materiaal 
(foto’s, kampkrant, film) digitaal 
toe kunt sturen via WeTransfer. 
Wie niet-digitaal materiaal heeft, 
kan een mail sturen naar beau@
debinding.nl. Dan zal de commis-
sie verder helpen. Als mailen niet 
lukt is het ook mogelijk om te bel-
len met Tessa Westerhof via 06-
14929662.

Vrijwilligers welkom
Daarnaast is BEAU op zoek naar 
mensen die willen meehelpen in 
de zoektocht naar foto’s en an-
der materiaal. Met name door bij 
mensen thuis langs te gaan en te 
helpen materiaal in te scannen. Is 
dit iets voor u/jou? Stuur dan een 
mail naar de Archiefcommissie 
via beau@debinding.nl.

Cadeautjes, planten en lekkers!
Winter/kerstfair in Het 
Kloosterhof zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 17 november 
wordt er weer een winter/kerstfair 
gehouden in zorgcentrum ’t Kloos-
terhof in de Clematisstraat. Belang-
stellenden zijn van 13.00 tot 16.00 
van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen en Sinterklaas- en 
Kerstinkopen te doen. Er zijn ver-
schillende kramen met Sint- en 
Kerstcadeautjes, sieraden, kaar-
ten, planten, houten kerkjes met 
verlichting, mooie kerstkransen, 
een tafel met allerlei verschillen-
de artikelen, zelfgemaakte zeepjes 
en ook de handwerkgroep is aan-
wezig met mooie, door de bewo-

ners, gemaakte handwerken. Ook 
is er huisgemaakte erwtensoep te 
koop die door de kok vers bereid 
is.  Tijdens het bezoek kan geno-
ten worden van een kopje koffie 
of thee met wat lekkers erbij en er 
is warme chocolademelk met slag-
room. Genoeg te zien en te genie-
ten dus op de winter/kerstfair. De 
opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de activiteiten die voor de 
bewoners georganiseerd worden. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met Zorgcentrum ’t 
Kloosterhof in de Clematisstraat 
16 via 0297- 326970.

Zaterdag in het Parochiehuis
Verkoop rest veilingkavels 
op postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdag 17 novem-
ber gaan de deuren van Het Paro-
chiehuis om 09.30 uur open voor 
alle postzegelverzamelaars en rui-
lers. De entree is gratis. Bezoekers 
kunnen er heerlijk snuffelen in 
de ruim 120 nieuwe stockboeken 
met daarin duizenden zegels voor 
slechts vijf eurocent per zegel. Ook 
zijn er diverse handelaren aanwe-
zig die mogelijk de zegels hebben 
die u mist en die niet in de ruilboe-
ken zitten. Deze maand is er weer 
een kleine tentoonstelling van Cor 
van Meurs over ‘Paarden’. Echt de 
moeite waard om te zien hoeveel 
zegels er zijn met paarden. Tijdens 
de november veiling zijn veel ka-
vels verkocht. De restanten, waar-
onder enkele mooie kavels mun-
ten, zijn nu zonder te bieden op 
de ruilbeurs te koop. De lijst van 
de onverkochte kavels is te vinden 
op de website van de vereniging. 
Voor meer informatie over de-
ze dag kan ook contact opgeno-

men worden met  Cor van Meurs 
via 0297-343885 of met Gerboud 
Zwetsloot via 0297-345231. Wilt 
u alle activiteiten van de vereni-
ging steunen? Wordt dan lid van 
de vereniging. Kijk voor alle acti-
viteiten en informatie op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. 
De postzegel(ruil)beurs duurt tot 
15.00 uur en bij het Parochiehuis 
in de Gerberastraat is voldoende 
(parkeer)ruimte voor fietsen en 
auto’s.

Leuke cadeautjes voor Sint en Kerst
Wintermarkt in Aelsmeer 
en in Rozenholm
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt 
er weer een ‘wintermarkt’ gehou-
den in Zorgcentrum Aelsmeer en 
in verpleeghuis Rozenholm. Be-
langstellenden zijn op zaterdag 
24 november van harte welkom 
om Sint en Kerst inkopen te ko-
men doen. Er zijn altijd leuke ca-
deautjes en koopjes, zoals kerst-
kaarten, windlichten, sieraden, 
honingproducten en leuke ar-
tikelen voor Kerst. Er is ook een 
boekenstand die tweedehands 
boeken verkoopt en het geld dat 
daarmee wordt opgehaald komt 
ten goede aan de bewoners van 
het zorgcentrum. Het Rad van 
Avontuur zal draaien met trek-
kingen rond 11.00 en 15.30 uur. 
Er zijn leuke prijzen te winnen die 
geschonken zijn door de plaatse-
lijke winkeliers. Bewoners van het 
Zorgcentrum hebben hard ge-
werkt en verkopen gebreide kus-
sens, sjaals en kerstboomdecora-
ties. Ook ontbreken de eigenge-
bakken koekjes en cake niet.
Natuurlijk wordt weer heerlijke 

erwtensoep verkocht die door 
de koks vers is bereid en er is kof-
fie met appeltaart. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan de 
activiteiten die voor bewoners 
worden georganiseerd. ’s Mid-
dags tussen 14.30 en 15.30 uur is 
er een optreden van Shanty- en 
zeemanskoor De Brulboeien uit 
Aalsmeer. In de gang naar ver-
pleeghuis Rozenholm staan di-
verse kraampjes met sieraden, 
planten, kleine (zelfgemaakte) 
cadeautjes en raadspelletjes. In 
de kraam van Korenmolen De 
Leeuw zijn diverse ambachtelij-
ke producten verkrijgbaar. En er 
worden zoals voorgaande jaren 
heerlijke pannenkoeken gebak-
ken. De opbrengst van de winter-
markt gaat besteed worden aan 
de jaarlijkse boottocht voor de 
bewoners. 
De wintermarkt op zaterdag 
24 november in zorgcentrum 
Aelsmeer en in verpleeghuis Ro-
zenholm aan het Molenpad 2 is 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Dinsdag 20 en woensdag 21 november
Escape Room in The Beach 
voor jeugd en jongeren
Aalsmeer - Altijd al willen ont-
snappen uit een Escape Room? 
Of er een zelf willen maken? Op 
dinsdag 20 en woensdag 21 no-
vember kan dit in de Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. De Bin-
ding organiseert deze activiteit 
in samenwerking  Cultuurpunt 
Aalsmeer voor jeugd en jonge-
ren. Op dinsdag 20 november 
van 19.00 tot 21.00 uur is er een 
workshop ‘bouw je eigen escape 
room’ voor jongeren vanaf 12 jaar. 
In het eerste uur gaan twee groe-
pen onder begeleiding een es-
cape room bouwen met puzzels, 
sloten, kisten en allerlei ander 
materiaal. In het tweede uur gaan 
de beide groepen om beurten el-

kaars escape room testen. Geef je 
van tevoren op, want er is maar 
plek voor twaalf jongeren. 
Voor tieners van het basisonder-
wijs (groep 6 tot en met 8) is er 
op woensdag 21 november een 
escape room gebouwd waar ze 
doorheen kunnen. Tussen 15.00 
en 18.00 uur kunnen kleine 
groepjes van maximaal zes kinde-
ren elk half uur de escape room in 
en proberen te ontsnappen. Ook 
hier is het handig je op te geven, 
want er is beperkt plek. 
Beide activiteiten zijn gratis. Meer 
informatie bij Tom Schutte van 
de Binding via 06-3979 0182 of 
tom@debinding.nl. Opgeven kan 
via www.debinding.nl/agenda.

op te nemen met de oliebollenlijn 
van Sursum Corda: 06-16128449, 
graag de voicemail inspreken. Eén 
zakje met vijf oliebollen kost 3 eu-
ro. Ook dit jaar is er een speciale 
prijzenknaller: Twee zakken voor 
5 euro. Reageren kan ook via fa-
cebook of via mail: info@sursum-
corda-aalsmeer.nl. De oliebollen 
zijn heerlijk vers en krokant. Steun 
de vereniging en koop een zakje 
oliebollen!
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Zaai traject-coach Anja de Die:
“Contact gaat voor contract”
Aalsmeer - Drie jaar geleden 
startte Zaai met tien Zaailingen. 
Voormalig wethouder Ad Ver-
burg  (zijn functie is nu overgeno-
men door wethouder Robert van 
Rijn) zorgde vanuit de gemeente 
voor een budget en ook de Rabo-
bank Regio Schiphol evenals On-
dernemend Aalsmeer leverden 
een financiële en praktische bij-
drage. Dat zich nu voor het ko-
mende coachtraject twintig Zaai-
lingen hebben aangemeld en 
Zaai structureel is opgenomen 
op de financiële begroting van de 
gemeente, geeft de belangstel-
ling, de groei en het succes van 
dit coachtraject aan. Anja de Die 
- ooit zelf Zaailing in Amstelveen 
- is als personal- en plenair coach 
vanaf de start betrokken. “Als je 
ziet welke en wat voor stappen er 
gezet zijn dan kan ik constateren 
dat Zaai echt iets toevoegt aan 
de persoonlijke groei van de on-
dernemers. Ik haal daar als coach 
veel voldoening en plezier uit.”

Oplossingsgericht werken
Anja de Die vervolgt: “Door te 
luisteren en vragen te blijven 
stellen, kom ik er achter waar ie-
mands kracht ligt. De rode draad 
in mijn methodiek is oplossings-
gericht werken. Als coach begin ik 
met een groepssessie waar men-
sen elkaar op een ongedwongen 
manier leren kennen. Ik leg, vóór 
het Zaaicontract wordt getekend, 
- contact gaat voor contract - uit 
waar de drie v’s voor staan: Veilig-
heid, vertrouwen en verantwoor-
delijkheid. Alles wat er binnen de 
groep wordt besproken moet ook 
binnen de groep blijven. Dat telt 
voor alle bijeenkomsten.”

Doelen stellen 
“Zaailingen zijn vaak mensen die 
al in een bedrijf hebben gewerkt, 
waardoor hun verantwoording 
anders ligt. Als ZZP’er sta je zelf 
in de etalage. Dat betekent dat 
je zelf jouw prijs moet bepalen. 
En een goede prijs vragen is een 
vaardigheid. Er is altijd wel een 
stemmetje in je hoofd dat zegt: 
Ben ik dat waard? Het mooie aan 
Zaai is dat je tijdens het traject - 
drie masterclasses, en een men-
tor-panel avond - veel leert over 
marketing, sales, en social me-
dia. Daarnaast is er bij de perso-

nal en plenaire coachsessie aan-
dacht voor de persoonlijke ont-
wikkeling. Dit alles word je bin-
nen Zaai aangereikt als basis voor 
succesvol ondernemen. De uit-
eindelijke sleutel van het succes 
zit in jezelf. De vraag die ik ook 
altijd stel is: Wat betekent succes 
voor jou? Daar is een doel aan-
gekoppeld, je moet er over gaan 
nadenken. Je moet doelen stel-
len en een weg naar het doel uit-
stippelen. Tijdens de individue-
le coachsessies gaat het ook over 
valkuilen en hobbels. Ik leer Zaai-
lingen het volgende: Wanneer je 
in zelfvertrouwen je eigen pad 
gaat, de dingen doet die jij be-
langrijk vindt en daarin gelooft, 
dan kun je datgene doen wat je 
eerst niet voor mogelijk hield. Dat 
is mijn missie, dit gun ik echt ie-
dereen.” Er wordt een quote aan-
gehaald van Loesje: Wie ben ik 
om aan mijzelf te twijfelen? “Het 
is belangrijk om je eigen kwalitei-
ten te zien”, zegt Anja de Die.

Intervisie avonden
Op aanraden van haar heeft Zaai 
de intervisie avonden ingesteld. 
“Dat was iets waar ik in mijn tijd 
als Zaailing ook veel behoefte 
aan had, maar er niet was. Van in-
tervisie kunnen mensen zoveel 
van elkaar leren. De groep be-
staat uit vijf tot zes personen. Aan 
de indeling wordt veel aandacht 
besteed. Er wordt gekeken welke 
mensen elkaar kunnen verster-
ken. Hierbij speelt Kirsten Verhoef 
een grote rol. Het moet een soort 
kruisbestuiving worden. Het 
mooie van Zaai is dat de onder-
nemers zich blijven ontwikkelen, 
maar ook Zaai ontwikkelt zich, wij 
zijn altijd bezig om het coach tra-
ject te verbeteren.”
Janna van Zon  

Expositie in het Gezondheidscentrum
Kleurrijk en vrolijk werk 
van Rein van der Zee
Kudelstaart - Deze maanden 
hangen er in Gezondheidscen-
trum Kudelstaart, de praktijk van 
huisartsen Dubbelman en Van 
Ginsel, schilderijen van Rein van 
der Zee. Juist omdat het een ge-
zondheidscentrum betreft heeft 
Rein hiervoor vrolijke en kleurrij-
ke werken gekozen. Het zijn land-
schappen, stillevens en enke-
le portretten, qua stijl impressi-
onistisch, maar ook is er een ab-
stract schilderij bij. Kleur knalt 
naar voren op de schilderijen van 
Rein, geboren Aalsmeerder maar 
alweer enige jaren woonach-
tig in Kudelstaart. Zijn schilderij-
en zijn vrolijk en naar realistisch 
beeld maar toch met een crea-
tieve kwinkslag op gebied van 
kleur en voorstelling. Vrolijk was 

de aanloop van deze creatieve 
hobby niet. Door een bedrijfson-
geval in 2014, dat in het zieken-
huis tot bijna noodlottige medi-
sche complicaties leidde, heeft de 
Kudelstaarter een tijd moeten re-
valideren. Hoewel het gebroken 
bekken, een geperforeerde darm 
en longembolie genazen, hakte 
de herstelperiode op de intensive 
care er flink in. Schilderen bood 
uitkomst, afleiding, rust maar 
vast ook troost en verwerking. 
De creatieve expressie leidde al 
tot eerdere exposities met werk 
in houtskool en ook striptekenin-
gen. Nu dus het kleurrijke werk in 
het gezondheidscentrum in de 
Boerhavehof 7 te Kudelstaart. De 
twintig werken zijn hier tot eind 
december te bekijken.

Aalsmeer en duurzaamheid
Grote opkomst eerste 
MVO Meet & Greet
Aalsmeer - De eerste MVO Meet 
& Greet op 29 oktober jongstle-
den bij de Loogman Groep is een 
feit. Met een opkomst van meer 
dan 25 ondernemers was het een 
groot succes. Ger Loogman was 
gastheer van deze eerste Meet 
& Greet van het MVO Platform 
Aalsmeer. De ondernemers kre-
gen een rondleiding bij Loog-
man in Aalsmeer. Zij konden zo 
met eigen ogen zien hoe Loog-
man duurzaam ondernemen in 
de praktijk brengt. De MVO Meet 
& Greet’s  – MVO staat voor Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
nemen – zijn bedoeld om een 
kijkje te nemen in de keuken van 
een duurzame koploper. Het is 
één van de activiteiten van het 
recent opgerichte MVO Platform 
Aalsmeer, dat ondernemers en 
organisaties in Aalsmeer en Ku-
delstaart bij elkaar brengt om el-
kaar te inspireren, ervaring en 
kennis uit te wisselen en elkaar 
op weg te helpen met duurzaam 
ondernemen. Cor Millenaar B.V. 
, De Vries Scheepsbouw, Groen-
land B.V. en de Loogman Groep 
vormen samen de kopgroep van 
het MVO Platform Aalsmeer. Dat 
duurzaam ondernemen leeft bij 
de Aalsmeerse bedrijfsleven be-
wijst het feit dat steeds meer on-
dernemers – van groot tot klein – 
zich bij het platform aansluiten. 
Tijdens de rondleiding bij Loog-
man werd duidelijk dat het ge-
bruik van energie en water speer-
punten van dit bedrijf zijn. Loog-
man heeft veel werk gemaakt van 
het schoonmaken van het auto-

waswater: “De verwachting is dat 
we zover komen dat het gebruik-
te waswater vrijwel drinkbaar is,” 
aldus Ger Loogman in zijn pre-
sentatie.  Na de rondleiding kon 
men kennis maken met de Smart-
tracker, het systeem dat onder 
andere inzicht geeft in de CO2 
footprint van een bedrijf. Een ge-
bruikersvriendelijk monitoring 
systeem waarmee, indien geza-
menlijk opgepakt, de milieu-in-
spanningen van de Aalsmeerse 
economie in kaart kan worden 
gebracht. Aalsmeer wil straks na-
tuurlijk kunnen aantonen de ge-
meente met de minste milieu-
belasting te zijn. De afsluiten-
de netwerkborrel was dé gele-
genheid om ervaringen rond-
om duurzaam ondernemen uit te 
wisselen. Gezien de positieve re-
acties van de ondernemers is de 
MVO Meet & Greet een schot in 
de roos. 

Workshop Circulaire Economie
De volgende activiteit van het 
MVO Platform Aalsmeer - in sa-
menwerking met de gemeente 
Aalsmeer – is de Workshop Circu-
laire Economie op vrijdag 16 no-
vember op de Dag van de On-
dernemer.  Locatie: Zaai Kweet & 
Eet aan de Oosteinderweg 287. 
Start: 8.45 uur met ontbijt. Duur: 
tot 12.00 uur. Deelname: gratis. 
Aanmelden: verplicht via www.
mvoplatformaalsmeer.nl. Op de 
website is ook alle informatie te 
vinden over het MVO Platform 
Aalsmeer en de activiteiten voor 
ondernemers. 

AM match, GGZ en Ons Tweede Thuis
Ontbijt ‘Brood op de 
Plank’ weer een succes
Amstelland - Het ontbijt ‘Brood 
op de Plank’, een gezamenlijk ini-
tiatief van, AM match, RIBW K/
AM, GGZinGeest en Ons Tweede 
Thuis, was donderdag 8 novem-
ber wederom een succes. Werk-
gevers en kandidaten die op 
zoek zijn naar werk hebben el-
kaar in een ongedwongen sfeer 
ontmoet. Dit keer was de bijeen-
komst op de werklocatie van AM 
match in Amstelveen.
Na de opening door Ria Zijlstra 
van de gemeente Uithoorn was 
er een korte toelichting door Ju-
dith Wuller van AM match over 
hoe werk geregeld wordt voor 
de kandidaten. Sheranny gaf als 
werkzoekende kandidaat een 
korte pitch samen met haar job-
coach van Ons Tweede Thuis. On-
danks de spanning vooraf lukte 
het haar om de pitch geheel zelf-
standig te doen, de jobcoach was 
eigenlijk niet nodig, maar het was 
toch prettig dat hij haar even bij-
stond. Angela van Wijk van Doe-

len Coach Services BV en Vin-
cent van Munster van Bio Express 
deelden hun ervaringen met het 
in dienst nemen van kandida-
ten vanuit de Participatie wet. 
Dat is niet altijd een makkelijke 
weg, maar het levert echt resul-
taat op. Na het officiële deel was 
er voldoende gelegenheid om 
te matchen tussen werkgevers 
en de kandidaten. De kandida-
ten waren volop aan het netwer-
ken. Ook als er geen rechtstreek-
se match was dachten de verte-
genwoordigers van de aanwezi-
ge werkgevers mee over het rea-
liseren van een werkplek. Ze ga-
ven tips en waren bereid om hun 
eigen netwerk voor de werkzoe-
kende kandidaten in te zetten. 
Een mooie ochtend om op te-
rug te kijken. Het volgende eve-
nement van ‘Brood op de Plank’ 
zal plaatsvinden op 8 februari in 
de regio Meerlanden. Kijk voor 
meer informatie op: www.ontbijt-
broodopdeplank.nl

Emmy Huis-Eickhoff door 
broer en zussen verrast

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
werd de bijna zestigjarige Emmy 
Huis-Eickhoff verrast door haar 
broer Jos en zussen Gery, Mary en 
Arry. Dat is traditie in het gezin. 
Zodra de leeftijd van zestig be-
reikt wordt, wordt er een uitje ge-
pland. Vaak is een maand of twee 
maanden van te voren bekend 
wat er ondernomen gaat worden, 
maar Emmy wist nog van niks. 
“Zijn ze me vergeten denk?” vroeg 
ze bezorgd aan haar man. “Ik ben 
binnenkort jarig, maar ik heb nog 
niks gehoord. Weet je écht niet of 
we wat gaan doen?” Piet hield zijn 
lippen stevig op elkaar en vrij-
dagmiddag was het dan zover. In 
haar winkel DieMode in de Zijd-
straat bij de Molen werd ze dan 
eindelijk overvallen om klokslag 5 
uur. De zaak werd tot sluitingstijd 
overgenomen door medewerk-
ster (en tevens nichtje) Janne-
ke, die ‘toevallig’ even een bakkie 

kwam doen. Iedereen in het com-
plot. Ook haar man Piet en hun 
drie kinderen. Met letterballon-
nen met daarop ‘Bijna 60’ kwam 
het span aan. Emmy was over-
donderd. “Ze vond het helemaal 
te gek.” Aldus zus Mary. “Ze moest 
vreselijk lachen. We hebben lek-
ker champagne gedronken in de 
winkel en zijn daarna bij een Ita-
liaan in Hoofddorp gaan eten.” Na 
het eten moesten Piet en de kin-
deren naar huis. Dat is traditie. De 
broer en zussen gingen naar het 
theater. Mary: “Het was wel grap-
pig, want Emmy is gek op Youp 
van ’t Hek, en daar gingen we ook 
naartoe, maar er hing geen en-
kel affiche van hem, dus ze had 
nog steeds niks door. Er hing wel 
een poster van Brigitte Kaan-
dorp, maar die vindt ze vreselijk. 
Ze dacht dat we daar naartoe gin-
gen en bleef voor de vorm aardig, 
maar van binnen baalde ze best 
even. Youp was geweldig! Em-
my heeft enorm genoten.” Daar-
na is er nog even geborreld en 
nagepraat over de meer dan ge-
slaagde avond. De volgende dag, 
zaterdag was haar officiële ver-
jaardag, gaf de jubilaris nog een 
feestje en ook daar bleef ze pra-
ten over hoe leuk de verrassing 
wel niet was geweest. “De spijker 
op z’n kop!” aldus Mary Kerzaan-
Eickhoff. De volgende (en laatste 
zus) die zestig wordt is Arry. Eens 
kijken wat de familie Eickhoff dan 
weer in petto heeft.
Door Miranda Gommans

Duurzaamheid centraal op sierteeltbeurs
Meer dan 16.000 bezoekers 
op Trade Fair Aalsmeer
Aalsmeer - De Trade Fair 
Aalsmeer van Royal Floraholland 
van woensdag 7 tot en met vrij-
dag 9 november mag een heel 
groot succes genoemd worden. 
Met 20.000 producten en 700 ex-
posanten uit Europa, Afrika, Azië 
en Noord-Amerika was de Trade 
Fair Aalsmeer opnieuw dé inter-
nationale sierteeltbeurs met het 
grootste en diepste assortiment. 
Telers, veredelaars en handelaren 
presenteerden hun nieuwighe-
den en hun unieke bloemen en 
planten en dit alles trok meer dan 
16.000 bezoekers. Belangrijk item 
tijdens de beurs was duurzaam-
heid, ook onmisbaar voor de 
toekomst van de sierteeltsector. 
Daarom heeft Royal FloraHolland 
de Greenovation Award in het le-
ven geroepen. Voor de tweede 
keer is deze ‘verkiezing’ voor nieu-
we, duurzame producten georga-
niseerd. Uit de 40 inzendingen 
hebben de vakjury en het publiek 
Zentoo en Ovata als winnaars ge-
kozen. De award werd uitgereikt 
door Steven van Schilfgaard van 
Royal FloraHolland.

Composteerbare hoes
De Zentoo Easy Bio Sleeve is 
de winnaar van de Greenovati-
on Award voor ‘Best Article’. Een 

composteerbare bloemenhoes, 
die de verwerking bij de bloe-
mist of boeketterie vergemakke-
lijkt. De Easy Bio Sleeve is com-
posteerbaar en daarom samen 
met het groenafval weg te gooi-
en. Op deze manier hoeft men de 
hoezen niet meer te scheiden van 
het groenafval. Naast het gemak 
bij weggooien is deze verpakking 
ook milieuvriendelijk, omdat het 
milieu niet belast wordt met plas-
tic afval. 

Project in Oeganda
OVATA wint de Greenovation 
Award voor ‘Best Concept’ met 
het ‘Because we care’ project voor 
vrouwen in Oeganda. OVATA ver-
zorgt distributie van stekmateri-
aal naar Oeganda en financiert 
het onderhoud van de aangeleg-
de velden. De gel in de Aloe vera 
bladeren heeft natuurlijke krach-
ten. Bij het aanbrengen van de 
gel op de huid wordt direct pijn 
verlicht en maakt het soepel. De 
vrouwen in Oeganda leren de gel 
te verwerken tot medicijn. Zo hel-
pen zij zichzelf, hun omgeving en 
kunnen zo zelf hun geld verdie-
nen om te leven! De nieuwe Aloe 
vera hoes is ontwikkeld om te 
verwijzen naar dit project.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 21 november een 
heerlijk 3 gangen-diner
met o.a. een gebonden 
rozijnensoep, kipkalkoen 
spies, rode bietjes + ui en 
appel, boeren salade, aardap-
pelkroketjes en bitterkoekjes 
pudding voor maar € 12,- 
vrijdag 23 november kunt u 
genieten van o.a. een Franse 
uien soep, coq au vin, stoof-
groenten, komkommer salade 
met mais, aardappel puree 
uit de oven en stracciatella ijs 
met chocolade koekjes voor 
maar € 13,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur.

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 21 november van 
09.30 – 11.30 uur. Heeft u hulp 
nodig bij het gebruik van uw 
mobiele telefoon, tablet,
e-reader of laptop, dan kunt u 
binnen lopen bij Multimedia. 

Optreden Zorgcentrum
Op woensdag 21 november
is er om 15.00 uur een optre-
den van Bigband Tubantia 
uit Amsterdam. Ze spelen be-
kende hits zoals In the Mood 
van Glenn Miller. 

Wintermarkt in 
Zorgcentrum Aelsmeer!! 
zaterdag 24 november is de 
jaarlijkse wintermarkt, leuke 
betaalbare cadeautjes
voor Sint en Kerst: kerstkaar-
ten, windlichten, zelfgemaak-
te kussen,honingproducten, 
schilderijtjes, sieraden enz.. 
Er is ook een boekenstand 
die tweedehands boeken 
verkoopt. Het geld dat 
opgehaald wordt komt ten 
goede aan de bewoners. 
Net als vorig jaar, het Rad van 
Avontuur. Er is een trekking 
rond 11:00 uur en rond 15:30 
uur. Er zijn leuke prijzen te 
winnen. Waag een gokje bij 
het enveloppentrekken en 
win een prijs, geschonken 
door verschillende winkels uit 
Aalsmeer. Natuurlijk verkopen 
we weer heerlijke erwtensoep 
en ko�e met appeltaart.
Van 14:30 tot 15:30 uur is er 
een optreden van Shanty- en 
Zeemanskoor de Brulboeien 
uit Aalsmeer.
U bent van harte welkom van 
10.00 tot 16.00 uur in de grote 
zaal van het zorgcentrum.

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’

Activiteiten overzicht

Schijnwerper op Bloemenzegelwinkelier:
Bertram & Brood: “Bloemenzegels 
zijn echt iets Aalsmeers”

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. 
Per twee euro aan boodschap-
pen ontvang je een zegel. Een vol-
le kaart is twee euro waard, wel-
ke je inlevert bij de deelnemende 
winkeliers. Vervolgens zijn er een 
trekkingen per jaar waarbij prach-

tige prijzen te winnen zijn met 
als hoofdprijs een auto, dus plak-
ken loont! Dit jaar bestaat de Ver-
eniging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers vierenzestig jaar, 
vandaar dat de Meerbode de deel-
nemers in het zonnetje zet in deze 
rubriek en hen een vijftal vragen 

heeft voorgelegd. Twee weken 
geleden was Joost van der Zwaard 
aan het woord over Drogistere 
Parfumerie Van der Zwaard, deze 
keer is het de beurt aan Linda van 
den Broek van Bakkerij Bertram & 
Brood in de Punterstraat.
 
Wat voor winkel heb je?
“Ik heb samen met een enthousi-
ast team, een bijzondere bakke-
rij waar we vers gebakken speci-
aalbroden verkopen, maar waar 
je ook terecht kunt voor luxe be-
legde broodjes, smakelijk gebak 
en koffi  e. Je kunt bij ons ontbij-
ten en lunchen aan gezellige ta-
fels, aan de uitnodigende leesta-
fel en op ons fi jne terras waar het 
Aalsmeergevoel (lees: Bloemen-
gevoel) goed tot zijn recht komt. 
Ook voor de lekkerste biologi-
sche jams en sappen van Mariën-
waard bent u bij ons aan het juis-
te adres. Én we hebben een hoek 
van Sjaan Style waar leuke ca-
deautjes te vinden zijn.”

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Dat is volgens mij vanaf het be-
gin dat de winkel bestaat. 2007. 
Het is echt iets Aalsmeers en ik 
vind het belangrijk dat het geen 
koopzegels zijn, maar gewoon, 
gratis.” 

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik ben hier geboren en getogen. 
Mijn kinderen en kleinkinderen 
wonen ook allemaal in Aalsmeer. 
Dus je snapt dat er voor mij geen 
andere plek is om te wonen en te 
werken. Ik vind het verenigingsle-
ven en de samenhang in het dorp 
goed. Er wordt heel veel, door 
verschillende instanties georga-
niseerd. Het ons kent ons gevoel 
bevalt me goed hier.”  

Wat is de invloed van internet 
op jullie bedrijf? 
“Daar hebben wij totaal geen 
last van.” www.bertramenbrood-
aalsmeer.nl 

Hoe zie je de toekomst 
van jullie winkel?
“Dat vind ik lastig om te beant-
woorden. Er komt steeds meer 
concurrentie, maar onze vaste 
klantenkring blijft ons gelukkig 
trouw. We proberen zo laagdrem-
pelig mogelijk te blijven en ieder-
een een welkom gevoel te geven. 
Naast het leveren van kwaliteit 
moet dat genoeg zijn om te kun-
nen blijven bestaan.” 

Door Miranda Gommans

Samen 70 jaar Opel ervaring!
Fusie tussen Opel-dealers 
Janssen en Van Kouwen
Aalsmeer - Eerder dit jaar spra-
ken Opel-dealers Van Kouwen 
en Fred Janssen Autogroep  de 
intentie uit om hun  krachten te 
bundelen. Op 1 november jl. is de 
fusie van deze bedrijven offi  cieel 
bezegeld. Beide familiebedrijven 
zijn al vele tientallen jaren actief 
als Opel-dealer. Van Kouwen in 
de regio  Amsterdam, Aalsmeer 
en De Ronde Venen. Fred Janssen 
Autogroep in Huizen, Hilversum 
en Naarden.
Theo van Kouwen vertelt: “De au-
tobranche blijft voortdurend in 
ontwikkeling en om onze dienst-
verlening te waarborgen en ver-
der uit te breiden gaan wij deze 
samenwerking aan. Alle  beken-

de gezichten blijven op de vesti-
gingen, daar verandert niets aan.
Wat wel verandert is de naam: 
Janssen  Van Kouwen Automotive 
B.V. En een nieuwe website met 
een frisse nieuwe uitstraling is in 
de maak.”
Met deze fusie opereert het nieu-
we bedrijf niet alleen als Opel 
dealer, maar heeft het ook acti-
viteiten op het gebied van (pri-
vate) leasing, autoverhuur, auto-
schadeherstel en de verkoop van 
exclusieve auto’s. Met vestigin-
gen in groot Amsterdam en Het 
Gooi is Janssen Van Kouwen Au-
tomotive B.V. dé partner voor al 
uw mobiliteitsvraagstukken, zo-
wel zakelijk als privé. 

De Opel-directeuren Theo van Kouwen en Paul van der Vooren.

Gemeente en Ondernemend Aalsmeer

Vier sessies tijdens de 
Dag van de Ondernemer
Aalsmeer - Op vrijdag 16 novem-
ber vieren de gemeente en On-
dernemend Aalsmeer de Dag van 
de Ondernemer. Ter gelegenheid 
hiervan worden alleen voor on-
dernemers uit Aalsmeer deze dag 
vier sessies op verschillende loca-
ties georganiseerd waaraan gratis 
kan worden deelgenomen.
In De Oude Veiling in de Markt-
straat is een powerworkshop 

Time-management voor MKB 
ondernemers van 9.00 tot 12.30 
uur. De workshop wordt gegeven 
door Martine Bron en na de sessie 
kunnen de deelnemers direct aan 
de slag met time-management, 
prioriteiten stellen, eff ectief com-
municeren en e-mailen. De sess-
sie is inclusief een gezond en ste-
vig ontbijt en het boekje ‘Time-
management voor Dummies’.

De locatie van Zaai Kweek en Eet aan de Oosteinderweg 287e, waar ove-
rigens ook De Werkschuit en Biljartvereniging Aalsmeer gevestigd zijn.

Dutch Flower Awards 
voor 17e keer uitgereikt
Aalsmeer - Marco van Zijver-
den, CEO van Dutch Flower 
Group (DFG), maakte tijdens de 
RFH Trade Fair op de DFG stand 
de winnaars van de Dutch Flo-
wer Awards 2018 bekend. Dit 
jaar stond het thema ‘duurzaam-
heid’ centraal bij de toekenning 
van deze awards. Het is inmiddels 
de 17e keer dat DFG met de Dut-
ch Flower Awards haar ketenpart-
ners in de schijnwerpers zet.

Bloemen en planten
Deze onderscheidingen werden 
uitgereikt in de categorieën snij-
bloemen, planten en buitenland-
se kwekers. Karel Bolbloemen is 
uitgeroepen tot winnaar in de 
categorie Snijbloemen. In de ca-
tegorie Planten ging de onder-
scheiding naar Ammerlaan-So-
sef uit Honselersdijk. Leybaert 
(België), gevestigd in Moerbeke-
Waas, is uitgeroepen tot winnaar 
in de categorie Buitenlandse Le-
verancier. Na de uitreiking van 
de Awards werd Cargo Master uit 
Colombia verrast met de toeken-
ning van de Preferred Partner Re-
cognition.

Verwachtingen 
In zijn speech gaf Marco van Zij-
verden aan dat op gebied van di-
gitalisering op korte termijn gro-
te stappen worden verwacht op 
mogelijke samenwerking in de 
sector. Daarnaast is duurzaam-
heid, het thema van de Dutch Flo-
wer Awards dit jaar, binnen Dutch
Flower Group en vele gelederen 
van de sierteeltsector een abso-
lute prioriteit. “Het realiseren van 
90% sustainable sourcing staat in 
ons beleid centraal. De FSI Basket 
of Standards, waarin de minimale 
eisen voor certifi cering zijn vast-
gesteld, vormt hiervoor de ba-
sis”, aldus Van Zijverden. Met een 
groei van 3% ten opzichte van 
2017, zal een omzet van ruim 1,5 
miljard euro bereikt worden dit 
jaar. Komend jaar zal, naast ver-
dergaande digitalisering en pro-
gramma’s rondom verduurza-
ming, door DFG ingezet worden 
op versteviging van haar interna-
tionale marktpositie middels in-
tensivering van klantrelaties, nau-
were samenwerking met kwekers 
en toeleveranciers en uitbreiding 
in nieuwe marktgebieden.

Uitreiking tijdens Trade Fair Aalsmeer
Cheque van Air So Pure 
voor het Longfonds
Aalsmeer - Air So Pure heeft 
een cheque aangeboden tij-
dens de Trade Fair Aalsmeer aan 
het Longfonds. De samenwer-
king met het Longfonds gaat te-
rug naar de oprichting van Air So 
Pure, toen een actie gehouden 
werd waarbij er geveild is voor 
het toenmalige astmafonds. Ter 
gelegenheid van het jubileum is 
vorig jaar weer contact gezocht 
met het Longfonds. Air So Pure 
heeft toen een actie gevoerd in 
samenwerking met Waterdrinker. 
Omdat Air So Pure het Longfonds 
een warm hart toedraagt, is ook 

dit jaar een cheque overhandigd 
van 2.500 euro aan Silke Veurink 
van het Longfonds. Dit bedrag is 
door de Air So Pure Kwekers bij 
elkaar gebracht. Air So Pure zorgt 
met haar producten voor een ge-
zondere leef- en werkomgeving. 
Ook het Longfonds maakt zich 
sterk voor schone gezonde bin-
nen en buitenlucht. 
De twee hebben dus een geza-
menlijk doel. Strijd ook mee voor 
gezonde lucht en longen en doe 
een donatie aan het Longfonds. 
Meer informatie is te vinden op 
de website.

Circulaire economie
De andere ochtendsessie is een 
workshop over circulaire econo-
mie en MKB en vindt van 9.00 tot 
12.00 uur plaats in het restaurant 
Zaai Kweek en Eet aan de Oost-
einderweg 287e. De workshop 
wordt door het MVO Platform 
Aalsmeer en Nederland Circulair 
georganiseerd en is het moment 
om erachter te komen wat CE 
voor jouw bedrijf kan betekenen. 
De workshop wordt verzorgd 
door Freek van Eijk, directeur Hol-
land Circulair Hotspot. Tijdens de 
workshop wordt een gezond en 
stevig ontbijt geserveerd.

Ondernemen en fotografi e
In de middag is er de keuze uit 
twee workshops ‘Laat jezelf zien 
als ondernemer’ en Jij, een smart-
phone en social media’. Tijdens de 
workshop ‘Laat je zien’ bouwen 
ondernemers aan hun zichtbaar-
heid, zodat mensen weten wie je 
bent, wat je doet, waarom je dat 
doet en wat het resultaat is voor 
klanten. Neem je laptop en mo-

biel mee, zodat je meteen jouw 
videopitch kunt opnemen en je 
Linkedln- en Facebook-profi el 
kunt rebranden en updaten. De 
workshop wordt verzorgd door 
Brenda Serre en vindt plaats van 
12.00 tot 15.00 uur in brasserie 
Oevers aan de Kudelstaartseweg 
228. Voor een uitgebreide lunch 
wordt gezorgd. Tijdens de foto-
grafi e workshop leren de deelne-
mers de fi jne kneepjes van het fo-
tograferen met smartphones. Er 
worden tips gegeven over het ge-
bruik van het toestel, evenals uit-
leg over belichting, focus compo-
sitie en handig bewerkapps wor-
den besproken en toegepast. Tij-
dens de worshop gaan de deel-
nemers aan de slag met oefenin-
gen om de theorie toe te passen 
en foto’s maken en bewerken in 
verschillende apps. Deze sessie is 
van 14.00 tot 17.00 uur en wordt 
gehouden in de Historische Tuin, 
ingang Praamplein. De workshop 
is inclusief koffi  e, thee, een snack 
en een afsluitende borrel.
Deelname is gratis en alleen voor 

ondernemers uit de gemeen-
te Aalsmeer. Aanmelden is wel 
verplicht en dit kan per mail bij 

Wendy Masselink, sr. Account-
manager Bedrijven Aalsmeer, via: 
w.masselink@aalsmeer.nl.
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Kudelstaart - Er zijn (vergevor-
derde) plannen om de gron-
den gelegen tussen de Heren-
weg en Bilderdammerweg te 
gaan bebouwen. Voorheen 
mocht daar in verband met ge-
luidshinder en luchtvervuiling 
nooit gebouwd worden. Nu in-
eens kan het weer wel. Nu is er 
een trend in gemeenten om 
meer groen te krijgen en stuk-
jes bos aan te leggen op plek-
ken. Wat was het niet mooi ge-
weest om op die plek een park 
te creëren, want in Kudelstaart 
hebben we geen park. De Wim 
Kandreef is een langgerekt pad 
zonder een enkele struik of 
boom en is een hondenuitlaat-
plaats. Om te wandelen kunt 
je alleen door de wijken (wat 
leuk) of over de Herenweg die 
mooi is om te wandelen, wat 

ook veel mensen doen ware 
het niet dat je daar constant 
moet opletten voor voorbij-
scheurend verkeer. Als er dan 
toch gebouwd moet worden 
waarom niet één helft groen 
houden, want zoveel echt 
groen heeft Kudelstaart niet en 
dat hebben we wel nodig. Nu 
is het al druk met auto’s in Ku-
delstaart laat staan als een hele 
woonwijk bij komt met in- en 
uitgangen op de Herenweg en 
Bilderdammerweg. Dan wordt 
het fi lerijden met meer, veel 
meer vervuiling. Hopelijk zijn 
er meer mensen die een mooi 
stuk grond vol met huizen niet 
zien zitten, maar kiezen voor 
meer groen.

E.A. Douma
eddyrietje@icloud.com

LEZERSPOST
Geen woningen, 

meer groen in Kudelstaart

Zeg ‘nee’ tegen biomassa- 
installatie bij Meerlanden

Rijsenhout - In 1963 begon 
Meerlanden met een verbran-
dingsinstallatie. Uit die schoor-
steen kwam 15 jaar lang fi jn 
stof en roet. Met als gevolg vijf-
tien buren die gestorven zijn 
aan kanker en zes buren die el-
ke drie tot vier maanden voor 
controle terug moeten naar 
het ziekenhuis. Er stonden in 
die tijd negentien huizen op de 
Aarbergerweg. In 2010 kreeg 
Meerlanden een vergistings-
installatie met als gevolg acht 
jaar stankoverlast wat tot op 
heden nog niet geheel is op-
gelost. Wat dat later als gevolg 
daarvan voor de gezondheid 
van omwonenden kan gaan 
betekenen, is niet bekend. Nu 
in 2018 is er een aanvraag voor 
een biomassa-installatie. Meer-
landen wil vergunning aanvra-
gen voor drie houtkachels die 
dag en nacht het hele jaar door 
staan te roken en daardoor veel 
fi jn stof uitstoot, onder ande-
ren PM2.5, een kanker verwek-
kende stof, en veel CO2. Uit 
houtkachels komt 50% meer 
vuil uitstoot als uit een kolen-
centrale, zijn 800% vuiler als 
een gascentrale en stoten 50% 

meer CO2 per megawattuur 
uit.
De omwonenden zijn er klaar 
mee en geven aan zich nu niet 
meer gek te laten maken door 
mooie woorden en foute be-
rekeningen van Meerlanden. 
Susanne Kròger van Groen 
Links benadrukt dat de cijfers 
van de overheid niet correct 
zijn en gaat daar vragen over 
stellen in de Kamer. Het RIVM 
waarschuwt voor biomassa-in-
stallaties. Professor van Schaijk 
heeft in het programma Radar 
verteld hoe slecht biomassa-in-
stalattie en vuilverwerkingsbe-
drijven voor de longen van kin-
deren en ouderen zijn, het fi jn-
stof gaat regelrecht de longen 
in met alle gevolgen van dien.
Vindt u de eigen gezondheid 
en dat van uw (klein)kinderen 
ook zo belangrijk? Kom dan 
allemaal naar de bijeenkomst 
van Meerlanden op maandag 
19 november vanaf 19.00 uur 
en zeg ‘nee’ tegen de komst van 
een biomassa-installatie. Adres: 
Aarbergerweg 41.

Nelly Nieuwenhuijzen
j.nieuwenhuijzen@ziggo.nl

Werkzaamheden voor project HOV
Weekendafsluiting van 
de Fokkerweg (N232)
Haarlemmermeer - De provin-
cie Noord-Holland voert werk-
zaamheden uit bij de Fokker-
weg (N232) ter hoogte van Schip-
hol-Oost. De Fokkerweg is in bei-
de richtingen afgesloten van vrij-
dag 16 november 20.00 uur tot 
en met zondagavond 18 novem-
ber 24.00 uur. Het verkeer tussen 
de Bosrandbrug en het kruispunt 
met de Schipholdijk wordt om-
geleid en moet rekening houden 
met extra reistijd.

Omleidingsroute
De omleidingsroute voor het ver-
keer wordt aangegeven via ge-
le borden langs de weg. De rou-
te loopt over de N231 en N201: 
de Bosrandweg, de Legmeerdijk 
en de Burgemeester Brouwerweg 
en vice versa.

Werkzaamheden
De werkzaamheden maken on-
derdeel uit van het project HOV 
Schiphol-Oost dat begin decem-
ber klaar moet zijn, zodat lijn 180 
van Connexxion van de nieu-

we bushaltes gebruik kan ma-
ken (met ingang van de nieu-
we dienstregeling: 9 decem-
ber 2018). Ter hoogte van Zuid-
einde/P65 worden nieuwe bus-
haltes aangelegd. Op de krui-
sing komt een nieuwe voetgan-
gersoversteek en worden de ver-
keerslichten opnieuw ingesteld. 
Om een veilige werkomgeving 
voor de bouwers te creëren wordt 
het kruispunt ter hoogte van de 
Schipholdijk een weekend volle-
dig afgesloten.

Lijnbus
Lijnbus 180 van Connexxion rijdt 
via de normale route en wordt 
door verkeersregelaars langs de 
werkzaamheden geleid. Met vra-
gen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en om-
wonenden contact opnemen 
met het Servicepunt van de pro-
vincie via 0800-0200 600 (gra-
tis) of mailen naar: hovschipho-
loost@noord-holland.nl. Meer in-
formatie over het project is te vin-
den op www.hovschipholoost.nl.

Zes laptops uit auto’s gestolen
Weet van je uitstraalt...
Aalsmeer - Afgelopen week werd 
de politie geconfronteerd met 
een serie auto-inbraken. Op een 
parkeerplaats bij een horecaon-
derneming aan de Kudelstaartse-
weg zijn op donderdag 8 novem-
ber in de avond zes auto’s open-
gebroken. Er werden zes laptops 
buitgemaakt. 
Iedereen weet (natuurlijk) dat 
je beter geen waardevolle goe-
deren in je auto kunt achterla-
ten, maar wellicht kan dit soms 
niet anders. Wees je er in dat ge-
val van bewust dat computers 
en smartphones, vaak zonder 
dat je het weet, signalen uitzen-
den die kwaadwillenden gemak-

kelijk kunnen onderscheppen en 
zo eenvoudig te weten komen in 
welke auto wat te halen valt. 
Denk er daarom aan om je blue-
tooth of wifi  uit te zetten wan-
neer je deze niet nodig hebt, of 
om je apparatuur helemaal uit te 
schakelen. Dit voorkomt dat jouw 
spullen worden gedetecteerd (of 
gehackt) door kwaadwillenden. 
Om de laptops te kunnen stelen 
hebben de dieven bij de zes au-
to’s ruiten ingeslagen. Rond 21.00 
uur werd de grootse diefstal ont-
dekt. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844. Er loopt een onderzoek.

Unieke samenwerking ondernemers
Stijl Event, where Fashion 
meets Wine @ Home
Aalsmeer - Diverse ondernemers 
uit de omgeving nodigen u/jou 
uit voor het Stijl Event met mode-
show op vrijdag 30 november bij 
Montel te Amstelveen. De perfec-
te avond om de juiste stijl te ont-
dekken voor de feestdagen! 

Spetterende modeshow
Een unieke samenwerking van 
Gentleman’s place, Siphra’s Stu-
dio en Van der Schilden Linge-
rie met als resultaat: een spette-
rende modeshow die kleding laat 
zien waarmee u in stijl verschijnt 
tijdens de feestelijke december-
maand. Of het nu is voor een za-
kelijke kerstborrel of juist een in-
formele get-together, de dames 
en heren showen de juiste kle-
ding voor ieder moment. En na-
tuurlijk is een outfi t niet com-
pleet zonder perfecte lingerie. Of 
het nu luxe, pikant of juist corri-
gerend moet zijn voor onder een 
strakke jurk, Van der Schilden Lin-
gerie weet als geen ander wel-
ke stijl geschikt is voor u! Naast 
de modeshows verzorgt Gentle-
man’s Place een Masterclass Stijl 
voor heren. Stijl-advies voor de 
feestdagen, perfect op maat! 

Interieur
Bij Montel Amstelveen bent u aan 

het juiste adres voor al uw vra-
gen op het gebied van interieur. 
U kunt een kijkje nemen in het 
assortiment van Montel Amstel-
veen en uiteraard geven de me-
dewerkers u graag advies over 
een interieur dat past bij uw stijl. 

Hapjes en drankjes
Een wijnproeverij mag niet ont-
breken tijdens dit Stijl Event. Bent 
u op zoek naar de perfecte wij-
nen voor bij uw kerstdiner? Het 
team van Gall&Gall Van Lamme-
ren adviseert graag! Ook is er 
deze avond een mobiele baris-
ta aanwezig, die de heerlijkste 
koffi  e bereid met iets lekkers er-
bij van Patisserie Prenger. Cate-
ring Aalsmeer zorgt voor stijlvolle 
hapjes. Het thema van de avond 
wordt doorgevoerd tot in al-
le details, zelfs het vervoer waar-
mee u in stijl op een afspraak 
kunt verschijnen is aanwezig. Tij-
dens het Stijl Event zult u de hele 
avond verrast worden. De diver-
se ondernemers hebben specia-
le event-aanbiedingen, er is voor 
alle aanwezigen een goodiebag 
en gedurende de avond maakt u 
kans op mooie prijzen! Aanvang 
is 19.30 uur. Aanmelden voor het 
STIJL Event kan via www.zininstijl.
com.

Zaterdag 24 november
Feestelijke opening geheel 
verbouwde PACA-praktijk
Aalsmeer - Zaterdag 24 novem-
ber nodigen de medewerkers 
van PACA belangstellenden uit 
om een kijkje te komen nemen 
in de totaal vernieuwde prak-
tijk van Paramedisch Adviescen-
trum Aalsmeer (PACA) aan de La-
kenblekerstraat 2. Tijdens deze 
(her)opening kunt u kennis ma-
ken met diverse specialismen zo-
als: fysiotherapie, oefentherapie, 
manueel therapie, kinderfysio-
therapie, huidtherapie, oncolo-
gische revalidatie, oedeemthera-
pie, psychosomatische fysiothe-
rapie, haptonomie, Mensendieck-
therapie, Arbeid & Gezondheid 
en Sport Medisch Adviescentrum 
(SMA). 
De afgelopen maanden heeft er 
een grote verbouwing plaatsge-
vonden bij PACA in de Lakenble-
kerstraat. Het pand is gebouwd 
in 1978 en kenmerkte zich, on-
danks tussentijdse aanpassingen, 
nog steeds als ‘jaren zeventig’-ge-
bouw. 
Dit jaar bestaat de praktijk 40 jaar. 
Met deze verbouwing is defi ni-
tief afscheid genomen van de ja-
ren zeventig-uitstraling die het 
gebouw had en is de praktijk ge-
heel gemoderniseerd naar 2018. 

De verbouwing is gefaseerd uit-
gevoerd, omdat er tijdens de 
verbouwing gewoon is doorge-
werkt. Paulien Pannekoek heeft 
samen met haar vader Richard 
het ontwerp gemaakt voor zowel 
de verbouwing als de inrichting 
en heeft het bouwproces vakkun-
dig begeleid. 
René Vreken, fysiotherapeut en 
mede eigenaar: ”Samen met de 
andere eigenaren Arie van der 
Zwaard en Nico Hofman kijk ik 
terug op een intensief jaar, want 
doorwerken tijdens een verbou-
wing vraagt veel fl exibiliteit van 
onze medewerkers en onze klan-
ten. Het is een hele intensieve 
periode geweest, die nodig was 
om de komende jaren kwalita-
tief goede zorg te kunnen blijven 
leveren. Nu de verbouwing is af-
gerond, openen wij zaterdag 24 
november tussen 13.00 en 16.00 
uur onze deuren zodat men on-
ze verbouwde praktijk kan aan-
schouwen en geïnformeerd kan 
worden over wat PACA te bieden 
heeft. Wij kijken terug op een in-
tensieve, maar geslaagde ver-
bouwing met als eindresultaat 
een geweldig mooie en moder-
ne praktijk.” 

Aalsmeer - De voorbereidingen 
voor de gladheidbestrijding deze 
winter zijn in volle gang. Net als 
voorgaande jaren verzorgt Meer-
landen de gladheidbestrijding 
op de hoofdrijwegen, de busrou-
tes en belangrijke fi etspaden, zo-
als de routes naar scholen en win-
kelcentra. Wethouder Robert van 
Rijn: “Winters weer levert niet al-
leen mooie taferelen op, het kan 
ook voor gladheid zorgen. We 
hebben samen met Meerlanden 
weer de nodige voorbereidin-
gen getroff en om de gladheid in 
Aalsmeer goed te bestrijden ko-
mende winter. Ondanks onze in-
spanningen is gladheid helaas 
niet helemaal te voorkomen. Blijf 
daarom ook zelf altijd alert tij-
dens winters weer.” 

Doorgaande routes eerst
Het personeel en het materi-
eel van Meerlanden staat na-
mens de gemeente Aalsmeer 
klaar voor de bestrijding van 
gladheid. De gemeente kan ech-

ter niet alle wegen begaanbaar 
houden wanneer het glad is. Op 
wegen in woonwijken, stoepen 
en wandelpaden wordt bijvoor-
beeld niet gestrooid. Bij extre-
me weersomstandigheden, zoals 
hevige sneeuwval, zorgt de ge-
meente dat eerst de belangrijk-
ste doorgaande routes gestrooid 
/geschoven worden. Andere we-
gen komen op een later moment 
aan de beurt. Er staan zoutkisten 
bij o.a. het zwembad, de begraaf-
plaats, de dagvoorzieningen voor 
gehandicapten en de zorgcentra. 
De gemeente doet een beroep op 
bewoners en bedrijven om zelf de 
stoepen schoon te houden.

Strooiacties
Informatie over actuele strooiac-
ties en de regionale gladheidver-
wachting zijn van eind oktober tot 
begin april te volgen op twitter: @
Meerlanden. Via www.aalsmeer.
nl/gladheidsbestrijding zijn het 
Gladheidsbestrijdingsplan en de 
strooiroutes te bekijken.

Gladheidbestrijding

Aalsmeer - Naar het ambt van 
burgemeester van de gemeen-
te Aalsmeer hebben 20 personen 
gesolliciteerd, 11 mannelijke en 9 
vrouwelijke kandidaten. Dit heeft 
J.W. (Johan) Remkes, commissaris 
van de Koning in Noord-Holland, 
meegedeeld aan de gemeente-

raad van Aalsmeer. Van deze kan-
didaten hebben/hadden 17 per-
sonen een (fulltime) functie in het 
(lokaal) openbaar bestuur, 3 per-
sonen hebben/hadden een func-
tie daarbuiten.De nieuwe burge-
meester zal naar verwachting in 
april 2019 worden benoemd.

20 Kandidaten voor 
burgemeester van Aalsmeer

Thema-avond over nep-
nieuws bij Amnesty
Uithoorn - Dit jaar bestaat Am-
nesty Nederland 50 jaar. Ter gele-
genheid daarvan organiseert de 
werkgroep Uithoorn op vrijdag 
23 november een thema-avond 
over een actueel onderwerp: 
nepnieuws. Hoe waarborgt Am-
nesty de betrouwbaarheid van 
de informatie die zij krijgt en ver-
spreidt? En hoe kun je je als bur-
ger wapenen tegen nepnieuws? 
Lineke Nieber, journaliste bij de 
NRC, houdt een interactieve pre-
sentatie over nepnieuws en Emile 
Aff olter, persvoorlichter van Am-
nesty Nederland, schetst hoe Am-
nesty zijn informatie waarheids-

getrouw houdt. Voor de muzikale 
omlijsting van een en ander zorgt 
Judith Beuse-Dijkstra en voor 
een hapje en drankje wordt ge-
zorgd. Belangstellenden zijn vrij-
dag 23 november van harte wel-
kom in kerkgebouw De Schut-
se aan de Merodelaan 1 in Uit-
hoorn. De aanvang is 20.00 en de 
zaal is open vanaf 19.30. De toe-
gang is gratis. Neem uw smartp-
hone mee voor het interactieve 
deel van deze avond. In verband 
met de catering en de beschikba-
re zaalruimte graag aanmelden 
door een mailtje te sturen aan: 
anja@amnestyuithoorn.nl

Een knipperend ogenblik
Mirjam van Hengel over 
Remco Campert in bieb
Amstelland - Biografe Mirjam 
van Hengel vertelt in de lezing 
‘Een knipperend ogenblik’ over 
het leven en werk van Remco 
Campert. Een sprankelend ver-
haal van een beroemd schrijvers-
leven dat bijna een hele eeuw 
omspant, ondersteund met sfeer-
volle beelden uit het leven van 
Campert. Remco Campert, de 

virtuoos terloopse dichter, werd 
met zijn vroege proza het icoon 
van de feestende, drinkende, vrij-
ende en in het Vondelpark slen-
terende jongeren. Zijn poëzie is 
even betrokken als verlangend, 
zijn proza broos en monter, zijn 
columns altijd actueel en geestig. 
Mirjam van Hengel sprak gedu-
rende twee jaar wekelijks met 

Remco Campert en kreeg inzage 
in al zijn papieren. ‘Een knippe-
rend ogenblik’ is een portret van 
het leven en werk van de geliefde 
schrijver bij wie altijd te lezen is 
wat er op zijn pad terechtkwam. 
En altijd is hij zelf aanwezig in zijn 
gedichten en verhalen, vaak met 
humor en altijd met veel gevoel. 
Mirjam van Hengel (1967) stu-
deerde Nederlandse letterkun-
de aan de Universiteit Utrecht. Ze 
was jarenlang redacteur bij uit-
geverij Van Oorschot en uitgeve-
rij Querido en is poëzieprogram-
meur bij onder meer De Nieuwe 
Liefde. In 2014 verscheen haar 
boek Hoe mooi alles. Leo en Tine-
ke Vroman, een liefde in oorlogs-
tijd, dat lovend werd ontvangen 
en bewerkt tot theaterstuk.
De lezing is op dinsdag 20 no-
vember van 20.00 tot 22.00 uur 
op de begane grond bij Biblio-

theek Amstelveen Stadsplein. De 
toegang is vijf euro voor bibli-
otheekleden en tien euro voor 
niet-leden. Reserveer tijdig een 
kaartje via de website van de bi-
bliotheek: www.debibliothee-
kamstelland.nl of koop een ticket 
in een van de bieb-vestigingen.
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Gemeente heeft regels herzien
Minder overlast door betere 
afspraken met kabelaars
Aalsmeer - De komende jaren 
investeert de gemeente flink in 
het opknappen van de openba-
re ruimte. Werkzaamheden bo-
ven de grond gaan in veel geval-
len gepaard met werkzaamhe-
den onder de grond. Bij bijvoor-
beeld het opknappen van de be-
strating in een wijk vernieuwt 
de gemeente ook de riolering 
en de netbeheerders de kabels 
en leidingen. Het is belangrijk 
dat de ondergrondse infrastruc-
tuur op orde is en werkzaamhe-
den goed op elkaar worden afge-
stemd. Daarom heeft de gemeen-
te de regels voor ondergrondse 
kabels en leidingen herzien. Er is 
nu meer helderheid en uniformi-
teit in de regels, waardoor de ge-
meente duidelijke afspraken kan 
maken met de netbeheerders en 
beter toezicht kan houden. 

Nieuwe schaderegeling
De gemeente is wettelijk ver-
plicht de ondergrondse infra-
structuur te coördineren. Daar-
bij gelden er allerlei technische, 
administratieve en veiligheidsre-

gels. In de nieuwe verordening 
staan alle zaken beschreven die 
bij de aanleg, onderhoud en op-
ruimen van kabels en leidingen 
een rol spelen. Daarnaast komt 
er een nieuw handboek met al-
lerlei voorschriften over onder 
meer verkeersmaatregelen en 
herstel van de openbare ruimte. 
En, er komt een nieuwe schade-
regeling.

Overlast beperken
Wethouder Robert van Rijn van 
Openbare Ruimte: “Aalsmeer gaat 
op de schop de komende jaren. 
Om de werkzaamheden in goede 
banen te leiden willen we helde-
re afspraken met aannemers en 
netbeheerders. Uitgangspunt is 
werkzaamheden goed op elkaar 
afstemmen en overlast voor in-
woners zo beperkt mogelijk hou-
den. Een goede infrastructuur is 
van groot belang voor een toe-
komstbestendig Aalsmeer, zowel 
boven als onder de grond. Ook 
met het oog op toekomstige ont-
wikkelingen, zoals de energie-
transitie.”

‘Snelheidsduivels’ raken rijbewijs kwijt!

houden op de Burgemeester 
Brouwerweg. In totaal passeer-
den 5.684 auto’s de meetappa-
ratuur. Van dit aantal reden 390 
bestuurders harder dan de toe-
gestane 80 kilometer per uur. Al-
len kunnen een bekeuring thuis 
verwachten. De hoogst gemeten 
snelheid was 124 kilometer!
Tijdens de surveillance op zater-
dag 3 november zijn op de Bur-
gemeester Kasteleinweg twee 
automobilisten aan de kant ge-
zet vanwege te hoge snelheid. 
Om half drie is een 21-jarige be-
stuurder uit Haarlem tot stoppen 

gemaand. Hij reed over de Kas-
teleinweg met een snelheid van 
liefst 112 kilometer, op het ge-
deelte waar 50 kilometer is toe-
gestaan. Het rijbewijs van de 
jeugdige bestuurders is ingevor-
derd en hij zal zich moeten ver-
antwoorden bij justitie.
Om tien over vijf is nog een snel-
heidsduivel betrapt. Een 24-jarige 
man uit Hoofddorp passeerde de 
politieauto met een snelheid van 
109 kilometer per uur. Ook het rij-
bewijs van de Hoofddorper is in-
gevorderd en er is proces-verbaal 
opgemaakt.

Auto zwaar beschadigd 
na ongeval bij de brug
Aalsmeerderbrug - Op zondag 
11 november rond half twaalf 
in de avond heeft een onge-
val plaats gevonden op de krui-
sing Aalsmeerderdijk met de Bur-
gemeester Kasteleinweg. Bij de 
brug is vermoedelijk door een 
lichte aanrijding een auto te-
gen het verkeerslicht geknald en 
zwaar beschadigd geraakt. De 
brandweer werd ook opgeroepen 

omdat er mogelijk brand zou zijn. 
Ter plaatse bleek van brand geen 
sprake te zijn. De verkeersmast 
is geheel uit de grond gereden. 
Niemand raakte gewond. De be-
stuurder heeft zichzelf uit de auto 
weten te bevrijden. Hoe het onge-
val heeft kunnen gebeuren is nog 
onbekend. De politie doet onder-
zoek naar de exacte oorzaak.
Foto: Marco Carels

Geld weg na 
inbraak

Aalsmeer - Op dinsdag 6 no-
vember is tussen half acht en 
kwart over tien in de avond in-
gebroken in een woning in de 
Dorpsstraat. Om binnen te ko-
men hebben de dieven het ci-
linderslot uit een zijdeur ge-
trokken. Er zijn diverse kasten 
en lades doorzocht. Uit een 
blik is contant geld gestolen. 
Opvallend is dat de inbrekers 
de gordijnen aan de straatzijde 
gesloten hebben.

Speurtocht naar 
inbrekers

Aalsmeer - Op donderdag 8 
november is tussen half zes en 
half acht in de avond ingebro-
ken in een woning aan de Per-
ronzijde. Getuigen zagen twee 
mannen over de schutting van 
een tuin klimmen, die zich 
vervolgens rap uit de voeten 
maakten. De politie is gealar-
meerd en agenten zijn pools-
hoogte gaan nemen. Ze trof-
fen een open keukenraam aan 
en in het huis diverse open-
staande kasten en lades. Er is 
direct een buurtonderzoek ge-
start met een speurhond, maar 
de inbrekers zijn niet gevon-
den. Bij de politie is de volgen-
de dag ook aangifte gedaan 
van een inbraakpoging in een 
woning aan de Stommeerka-
de, nabij de Perronzijde. Er zijn 
braaksporen aangetroffen op 
een deur en een raam. De die-
ven zijn niet binnen geweest.

Winkelverbod 
voor dief

Aalsmeer - Op woensdag 7 no-
vember om tien over half een 
in de middag is een winkeldief 
op heterdaad betrapt in een 
winkelbedrijf aan het Praam-
plein. Een 35-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijf-
plaats dacht de winkel te kun-
nen verlaten zonder enkele 
spullen af te rekenen. De man 
is aangehouden door de poli-
tie. Hij heeft een winkelverbod 
van een jaar gekregen.

Bewoners wakker na 
‘luide’ inbraakpoging
Aalsmeer - Op zaterdag 10 no-
vember zijn twee inbraakpogin-
gen in woningen gedaan aan de 
Legmeerdijk. In beide gevallen 
wilden de dieven zich toegang 
verschaffen door een raam aan de 
achterzijde in te gooien. Om even 
voor half vier in de nacht werd een 
bewoner wakker van een harde 
klap beneden en is gaan kijken. 
In de tuin stonden twee mannen, 
die er bij het zien van de bewo-
ner snel vandoor gingen richting 
de Bosrandweg. Er is niet een heel 
duidelijk signalement. Beide man-
nen zijn 1.60 tot 1.65 meter lang, 
de een had een rode jas aan, de 

ander was in het zwart gekleed. 
Mogelijk hebben dezelfde inbre-
kers om even voor half vijf een 
tweede inbraakpoging gedaan 
bij een woning iets verderop aan 
de Legmeerdijk. Ook bij dit huis 
is een raam aan de achterzijde in-
gegooid. Opnieuw pech, want het 
gerinkel heeft de bewoners even-
eens wakker gemaakt. De bewo-
ner ging poolshoogte nemen, 
maar heeft niets gezien. Wel is ge-
mompel gehoord in de tuin van 
twee of drie personen. Toen de 
politie ter plaatse kwam, hadden 
de dieven zich al uit de voeten ge-
maakt. Er loopt een onderzoek.

Naar ziekenhuis 
na ‘kop-staart’

Aalsmeer - Op donderdag 8 no-
vember rond tien uur in de och-
tend heeft een kop-staart aan-
rijding plaatsgevonden op de 
kruising Legmeerdijk met de 
N201. Vier auto’s waren betrok-
ken bij het ongeval. Een 84-jari-
ge man uit Reeuwijk is gewond 
geraakt en is met onder andere 
een hoofdwond per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd. 
De schade aan de auto’s is be-
perkt gebleven. De politie en de 
brandweer zijn enige tijd bezig 
geweest om onderzoek te doen 
naar de exacte onderzoek en om 
het wegdek schoon te vegen.

Weer verkoop 
uit kofferbak

Aalsmeer - Pannen voor wei-
nig, bestek voor een klein prijs-
je en merkjassen in de aanbie-
ding. Koop het niet bij een ver-
koper die deze spullen aan-
biedt vanuit de kofferbak van 
zijn auto. Veelal zijn de pan-
nen, het bestek en de jassen 
niet van al te beste kwaliteit en 
wordt al met al een ‘kat in de 
zak’ gekocht. Afgelopen don-
derdag 8 november kreeg de 
politie rond kwart voor drie in 
de middag een melding dat 
ditmaal een bestek-verkoper 
actief was in de Ophelialaan. 
Vanuit zijn auto bood hij bes-
teksets aan. Agenten zijn direct 
op de melding afgegaan, maar 
de verkoper had zich al uit de 
voeten gemaakt. Ga niet in op 
een dergelijk aanbod en doe 
melding. De politie wil graag in 
gesprek met de verkoper!

Meepraten met gemeente 
over veiligheid
Aalsmeer - De gemeente no-
digt inwoners van harte uit voor 
een gesprek over veiligheid in 
Aalsmeer op woensdag 28 no-
vember om 20.00 uur in De Ou-
de Veiling. Medewerkers horen 
graag van u en andere bewoners 
wat er leeft op het gebied van 
veiligheid. Hoe ervaart u de vei-
ligheid in uw buurt, op straat, in 
en rond de scholen en in de ge-
meente in het algemeen? Heeft 
u ideeën om de veiligheid te ver-
beteren? Het gesprek vindt plaats 
onder leiding van een onafhanke-
lijke gespreksleider. 
De gemeente werkt momenteel 

aan een nieuw veiligheidsbeleid 
2019-2022. Uw inbreng vindt de 
gemeente belangrijk. Suggesties, 
die deze avond gegeven worden, 
kunnen gebruikt worden voor de 
jaarlijkse actieplannen veiligheid. 
Wie de avond bij wilt wonen, 
wordt gevraagd een mailtje te 
sturen naar communicatie@
aalsmeer.nl. Dan weet de ge-
meente met het inrichten van de 
zaal hoeveel mensen er komen.
De avond over veiligheid op 
woensdag 28 november start om 
20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat 19.

Logiesvoorzieningen aan Japanlaan en Legmeerdijk
Definitief geen logies voor arbeids-
migranten aan de Molenvlietweg
Aalsmeer - Er komt definitief 
geen arbeidsmigrantenlogies aan 
de Molenvlietweg, zo laat het col-
lege van burgemeester en wet-
houders weten. Het duurt nog 
minimaal drie jaar voordat kan 
worden vastgesteld of deze der-
de locatie in ontwikkeling kan 
worden gebracht en vervolgens 
nog twee tot drie jaar voordat de 
voorziening daadwerkelijk gerea-
liseerd zou kunnen worden.

Een hele opluchting vast voor 
omwonenden, want de huisves-
ting van arbeidsmigranten heeft 
de Aalsmeerse samenleving vo-
rig jaar zomer behoorlijk bezig 
gehouden. 
De weerstand, vooral voor de lo-
catie aan de Molenvliet, was aan-
zienlijk en dit heeft de gemeente-
raad doen besluiten om middels 
amendementen en moties eisen 
te stellen aan de realisatie van mi-
grantenlogies aan de Legmeer-
dijk, de Japanlaan en de Molen-

vlietweg. Deze laatste mag van 
de fracties pas gebouwd worden 
als de locaties aan de Japanlaan 
en de Legmeerdijk zijn gereali-
seerd, als 1 jaar na ingebruikna-
me het functioneren van de voor-
zieningen is geëvalueerd en vol-
doet aan de verwachtingen, de 
locaties aan de Japanlaan en Leg-
meerdijk niet tot overlast leiden 
en er nog voldoende behoefte 
voor een logies voor kortstondig 
verblijf wordt aangetoond.

Reguliere bedrijvigheid
Door deze ‘regels’ is er dus pas 
zicht op wel of niet realiseren 
van de logies aan de Molenvliet-
weg over vijf tot zes jaar en de-
ze lange periode vindt het col-
lege niet (meer) wenselijk. “De 
markt voor zakelijk vastgoed is op 
dit moment goed en Green Park 
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling 
spreekt met verschillende onder-
nemers over de uitgifte van alle 
kavels in deelgebied drie aan de 

Molenvlietweg”, aldus het colle-
ge. “Gezien deze ontwikkeling en 
het moment voor een potentiële 
realisatie van het derde migran-
tenlogies is het niet langer wen-
selijk een locatie in deelgebied 
drie gereserveerd te houden hier-
voor. Deelgebied drie zal conform 
de mogelijkheden van het be-
stemmingsplan ontwikkeld wor-
den ten behoeve van de regulie-
re bedrijvigheid.”

Logiesvoorziening Japanlaan
Voor de arbeidsmigranten logies 
aan de Legmeerdijk en aan de 
Japanlaan zijn aanvragen voor 
een omgevingsvergunning in-
gediend. Tegen het Flowerhotel 
aan de Japanlaan, direct naast 
de Horntocht, is door twee par-
tijen een beroep ingediend. Het 
betreft een gebouw met een lo-
giesvoorziening voor 200 bed-
den waarvoor een motie is inge-
diend dat deze nadrukkelijk in-
gezet wordt op het gebruik door 

Aalsmeerse arbeidsmigranten. 
Hieraan wordt gehoor gegeven, 
want een aanzienlijk deel van de 
toekomstige bewoners van het 
Flowerhotel werken bij Celie-
plant, Bouquetnet of Bloominess, 
waarvan de bedrijfspanden aan 
de Japanlaan staan. 
“Naast beperkt woon-werk ver-
keer zal deze invulling leiden tot 
het vergroten van de kwaliteit 
van de omgeving en beheers-
baarheid van de voorziening”, al-
dus de uitleg van het college.

Ook voor andere doelgroepen
De verwachting is dat de vergun-
ning voor de arbeidsmigranten-
logies aan de Legmeerdijk begin 
2019 verleend wordt. Deze voor-
ziening heeft een capaciteit van 
250 bedden en aan de komst 
hiervan heeft de gemeenteraad 
eveneens voorwaarden gesteld. 
De logies heeft als kenmerk dat 
er op twee verdiepingen éénper-
soonskamers worden ingericht, 
die ook geschikt zijn voor ande-
re doelgroepen, zoals studenten, 
personen die zijn gescheiden, 
werkende jongeren en vergun-
ninghouders. 
“Hiermee wordt invulling gege-
ven aan de ‘motie tijdelijke ver-
blijfslocatie’, zodat er een ge-
mengde populatie in de logies 
kan verblijven”, gaat het college 
verder in haar schrijven.

Tijdelijk aan Legmeerdijk
Vanwege de procedures laat de 
daadwerkelijke ingebruikname 
van de voorzieningen voor ar-
beidsmigranten nog enige tijd 
op zich wachten, terwijl de vraag 
naar onderkomens hoog blijft. 
Daarom stellen burgemeester 
en wethouders voor om een tij-
delijke voorziening te realise-
ren, direct naast de beoogde lo-
gies aan de Legmeerdijk. Hier is 
ruimte voor. De tijdelijke voorzie-
ning blijft in gebruik tot de per-
manente logies gereed is. “Het 
past bij het uitgangspunt van de 
gemeente om arbeidsmigran-
ten verantwoord en veilig te huis-
vesten. Dat is niet alleen belang-
rijk voor arbeidsmigranten zelf, 
maar ook voor de omgeving”, be-
sluit het college in haar brief aan 
de gemeenteraad.

Aalsmeer - Vorige week maan-
dag heeft de politie tussen acht 

uur ’s morgens en vier uur in de 
middag snelheidscontroles ge-





Aalsmeer - Ieder jaar organi-
seert directeur Antoine Zwager-
man van de Jozefschool iets bij-
zonders voor alle leerlingen van 
de school ter ere van zijn verjaar-
dag. Dit jaar stond alles in het te-
ken van magie.
 De broers Roy en Justin Huiskens 
zijn pas 19 en 17 jaar oud en wor-
den nu al gezien als de nieuwe 

generatie illusionisten. Roy be-
gon op 10-jarige leeftijd al met 
het bouwen aan zijn eerste illu-
sie, kort daarna kwam Justin erbij.
In 2012 deden zijn mee aan de 
Nederlandse kampioenschap-
pen. Hier behaalde zij de twee-
de plaats en sleepte ook de aan-
moedigingsprijs in de wacht. 
Twee jaar later deden ze weer 
mee en werden eerste op de Ne-
derlandse Jeugdkampioenschap-
pen van 2014. Inmiddels hebben 
zij hun eigen ‘Roy Magic Theater’ 
in Aalsmeer en treden zij op door 
het hele land. De twee jonge ta-
lenten, waren zelf ooit leerling op 
de Jozefschool.
Meester Antoine vond het daar-
om enorm leuk en bijzonder om 
zijn oud leerlingen uit te nodigen 
voor een spectaculair optreden 
op zijn school. De kinderen heb-
ben genoten en zullen nog lang 
napraten over dit bijzondere ver-
jaardagsfeest!
Foto: Claudia Vermaat 
Hoofd fototeam Jozefschool
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Kinderen betrekken bij ontwikkelingswerk

Jozefschool doet mee aan 
Actie Schoenendoos
Aalsmeer - Al jaren doet de Jo-
zefschool mee aan Actie schoe-
nendoos, een actie van Edukans, 
om kinderen in kansarme landen 
van (school)spulletjes te voor-
zien en daarmee heel blij te ma-
ken. En voor de leerlingen van de 
Jozefschool een mooie kans om 
te leren en te laten zien wat de-
len is. Actie Schoenendoos heeft 
als doel kinderen in Nederland 
bewust te maken van de situatie 
van hun leeftijdgenootjes in ont-
wikkelingslanden en hen te be-
trekken bij ontwikkelingssamen-
werking. Daarnaast draagt Edu-
kans in ontwikkelingslanden bij 

aan het verhogen van de motiva-
tie van kinderen om naar school 
te gaan doordat de kinderen via 
de schoenendoosactie school-
spullen krijgen. Vrijdag 2 novem-
ber zijn uit alle groepen gevulde 
schoenendozen naar de Karmel-
kerk gebracht. Wat is er weer vol 
enthousiasme gezocht naar oud 
speelgoed, knuffeltjes, toiletarti-
kelen en schoolspulletjes om de 
dozen mee te vullen. Zo ontstond 
er een enorme stapel dozen op 
het altaar van de kerk. Een mooie 
aanzet voor de gezinsviering in 
de Karmelkerk van zondag 4 no-
vember, welke goed bezocht is. 

Verjaardagscadeau van meester Antoine

Magie op de Jozefschool

Afsluiting 25-jarig jubileumjaar
Boerenvreugd bedankt 
Aalsmeer!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 
november gaf kinderboerderij 
Boerenvreugd een receptie voor 
sponsors, donateurs en ande-
re vaste relaties. Het feest in de 
grote tent van de boerderij was 
de officiële afsluiting van het ju-
bileumjaar. Ter ere van het 25-ja-
rig jubileum zetten de vrijwilli-
gers van Stichting Kinderboer-
derij Aalsmeer niet zichzelf, maar 
anderen in het zonnetje. Op de 
bijeenkomst waren enkele hon-
derden gasten afgekomen. In zijn 
welkomstwoord gaf voorzitter 
Rogier van der Laan aan dat Boe-
renvreugd een vaste waarde in de 
Aalsmeerse samenleving is ge-
worden en tot ver buiten de ge-
meentegrenzen wordt gewaar-
deerd. Hij bedankte alle mensen 
en organisaties die hebben ge-
holpen bij de totstandkoming en 
verdere ontwikkeling van de kin-
derboerderij. “Na 25 jaar zijn ve-
le wensen vervuld”, aldus Van der 
Laan. “Maar ook de komende ja-
ren zijn er voldoende uitdagin-
gen waardoor we ons willen blij-
ven ontwikkelen.” 

Cees Hageman, één van de op-
richters van de kinderboerde-
rij en comitévoorzitter, haalde in 
zijn speech één van de trouwe 
sponsors naar voren, aannemer 
Pieter Hulsbos, die een foto-colla-
ge ontving. Hij stond model voor 
alle andere trouwe partners die 
Boerenvreugd blijvend onder-
steunen. 
Voorzitter Van der Laan memo-
reerde nog dat nieuwe sponsors 
en vrijwilligers van harte welkom 
zijn om ook de komende jaren de 
continuïteit van de kinderboer-
derij te garanderen.

Veel animo voor viering 
Sint Maarten
Aalsmeer - Waar ze zich in het 
Zuiden van land tijdens de elfde 
van de elfde opmaken voor het 
carnaval, staat 11 november in 
Noord-Holland in het teken van 
Sint Maarten. Met name in Ku-
delstaart wordt veel aandacht be-
steed aan dit lichtjesfeest. In de 
RK kerk Sint Jan Geboorte was 
een speciale Sint Maarten ‘dienst’ 
voor kinderen. De jongens en 
meisjes mochten met hun lam-
pions in de kerkbanken plaatsne-
men en kregen het verhaal te ho-
ren van Sint Maarten en de bede-
laar. Ook zijn er gezamenlijk Sint 
Maarten liedjes gezongen.

Bomvolle kerk
Na het toneelstuk wandelde het 
Show en Jachthoornkorps Ku-
delstaart al spelend de kerk bin-
nen en mochten de kinderen 
aansluiten. In optocht gingen de 

vele jongens en meisjes, de kerk 
zat bomvol, naar buiten waar het 
Sint Maarten vuurtje brandde en 
waar leden van de Pretpeurders 
op iets lekkers trakteerden.
Hierna mochten de kinderen met 
hun lampionnetjes langs de deu-
ren en ondanks het regenachtige 
weer is er veel gewandeld, hard 
gezongen en veel snoep en fruit 
opgehaald.

Bij de politie op bezoek
Ook de politie in Aalsmeer deed 
een uurtje mee aan Sint Maarten 
en nodigde via facebook jongens 
en meisjes uit om tussen zes en 
zeven uur in de avond met lam-
pioen langs te komen bij het bu-
reau aan de Dreef. Aan de uitno-
diging is goed gehoor gegeven. 
De agenten hadden net genoeg 
lekkers voor de zingende jeugd.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Voor huiswerkondersteuning
Workshop voor ouders 
‘Uw kind en huiswerk’
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
20 november biedt het jeugd-
werk van De Binding en DOCK in 
De Mikado een gratis workshop 
huiswerkondersteuning aan voor 
ouders van kinderen op de mid-
delbare school. Want veel ou-
ders willen hun kinderen hier-
mee helpen, maar wat werkt? En 
wat werkt niet? In de workshop 
komen verschillende leerprinci-
pes en geheugenondersteuners 
naar voren, maar ook spreek-
beurten en werkstukken komen 
aan bod. Elke dinsdagmiddag 
op de Groenstrook, woensdag-
middag in de N201 en donder-
dagmiddag in Place2Bieb is er bij 
het jeugdwerk de activiteit Place-
2Study, waar jeugd uit Aalsmeer 
en Kudelstaart terecht kan om 
huiswerk te maken. Jeugdwer-
kers helpen tieners en jongeren 
dan bijvoorbeeld met leren, plan-
nen en organiseren. Hiernaast 
willen De Binding en DOCK ook 
ouders handvaten geven om hun 

kinderen te ondersteunen met 
het huiswerk, vandaar deze work-
shop. De avond wordt aangebo-
den door De Binding en DOCK 
en wordt verzorgd door Praktijk-
4Kids. De workshop ‘Uw kind en 
huiswerk’ op 20 november is van 
19.30 tot 21.00 uur in De Mika-
do aan de Catharina-Amalialaan 
66 en is gratis toegankelijk. Wel 
graag even aanmelden via www.
debinding.nl/agenda. Meer infor-
matie via lizanne@debinding.nl.

Naar musea en op zoek naar zwerfafval
Themaweek op Westplas 
Mavo vol activiteiten
Aalsmeer - Vorige week stond 
voor het tweede jaar de thema-
week op het programma op de 
Wellantcollege Westplas Mavo. 
Terwijl de leerlingen van de exa-
menklassen druk waren met 
schoolexamens, waren de leerlin-
gen uit de leerjaren 1 tot en met 
3 actief met binnen- en buiten-
schoolse vakoverstijgende pro-
jecten. In de ochtenden voer-
den de mentoren coachgesprek-
ken met hun mentorleerlingen, 
in de middagen gingen de leer-
lingen op stap. Klas 1 en 3 had-
den allerlei culturele activiteiten, 
een voorstelling Dance dance 
dance, workshop 3D printen en 
bezoeken aan diverse musea (on-
der andere Rijksmuseum, Stede-
lijk museum en Beeld & Geluid). 
In samenwerking met Cultuur-
punt Aalsmeer volgden de leer-
lingen ook workshops op diver-
se locaties in Aalsmeer. In de bi-
bliotheek maakten de leerlingen 
een eigen stopmotion film, werd 
een Escaperoom gebouwd in het 

Fort bij Kudelstaart en konden ze 
zelf als DJ oefenen in N201. On-
dertussen liepen de leerlingen 
ook nog Maatschappelijke sta-
ge, waarbij ze ondermeer op zoek 
gingen naar zwerfafval en vervol-
gens kennismaakten met de af-
valverwerking, voor stichting Cli-
niClowns is geld ingezameld en 
de leerlingen deden spelletjes in 
een verzorgingstehuis voor de-
mente ouderen en mensen met 
een verstandelijke beperking.
Kortom, naast lessen volgen op 
school, in zo’n themaweek op al-
le fronten reuze leerzaam te noe-
men.

Benefiet en wintermarkt
Nu wordt er weer vooruitgeke-
ken en maken de leerlingen zich 
op voor de benefietavond voor 
Dance4Life, wordt de winter-
markt voorbereid en wordt er 
geld ingezameld voor Edukans. 
Het onderwijs op Wellantcollege 
Westplas Mavo is elke dag weer 
anders!

Groep 3 van De Brug op 
bezoek bij de bakker
Aalsmeer - Dat koekjes lek-
ker zijn wisten de kinderen uit 
groep 3 van basisschool De Brug 
al, maar sinds afgelopen donder-
dag weten ze ook alles over het 
maken van koek! Op bezoek bij 
bakkerij Vooges kregen de kinde-
ren een indrukwekkende rondlei-
ding met aansluitend een les in 

het maken van koekjes. Vol passie 
legde bakker Jasper de kinderen, 
die onderhand wel trek kregen in 
een koekje, uit hoe je het perfec-
te koekje maakt. Daarna mochten 
de kinderen zelf aan de slag. Dat 
sommige kinderen talent hebben 
voor het bakkers vak bleek wel uit 
het eindresultaat!

Vrijdag op Radio Aalsmeer
Helemaal in Sinterklaas-
stemming met Let’s Go
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
kon je horen hoe Kim belde met 
de Hoofdpiet op de stoomboot. 
Hij vertelde dat zowel Sinterklaas 
als alle Pieten helemaal klaar zijn 
voor de intocht in Aalsmeer aan-
komende zaterdag. Ook vertel-
de hij dat ze dit jaar een bijzon-
dere gast aan boord hebben, na-
melijk een professor. Vrijdag mag 
Kim weer bellen met de stoom-
boot. Hoofdpiet zorgt er dan voor 
dat Sinterklaas wakker is, zodat 
Kim even kan vragen hoe het met 
hem is en hoe dat nou zit met die 
professor. Maar dat is niet het eni-
ge wat je vrijdag tussen 18.00 en 
19.00 uur hoort bij Let’s Go op Ra-
dio Aalsmeer. Jonas maakt na-

melijk vrijdag een top 3 van de 
lekkerste pepernoten. Hij krijgt 
daarbij hulp van echte peperno-
tentesters die samen met hem 
gaan proeven welke pepernoten 
echt het allerlekkerst zijn. Lau-
rens zorgt ervoor dat je in de sin-
terklaasstemming komt met de 
leukste (Sinterklaas)hits van on-
der andere de Echte Pieten, Kin-
deren voor Kinderen, Coole Piet 
en de Club van Sinterklaas. Kort-
om, het belooft een Sintertasti-
sche Let’s Go te worden, dus ver-
geet niet te luisteren. 

Bij intocht Sinterklaas
Zaterdag 17 november is het dan 
eindelijk zover, dan komt Sinter-
klaas aan in Nederland en meteen 
ook in Aalsmeer. Om 14.00 uur ar-
riveert de Sint met al zijn Pieten 
bij het Zorgcentrum Aelsmeer. 
Het team van Let’s Go zal live 
verslag doen vanaf het Molen-
plein. Tussen 13.00 en 16.00 uur 
hoor je alles over in de intocht 
in Aalsmeer en over de profes-
sor die Sinterklaas heeft meege-
nomen vanuit Spanje. Wie weet 
komt Sinterklaas ook zelf nog 
even naar de mobiele studio van 
Radio Aalsmeer...
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Kudelstaart - Van Vliet Contai-
ners is sponsor van het RKDES 
jeugdvoetbal met ingang van dit 
voetbalseizoen. Van Vliet Contai-
ners wil graag maatschappelijk 
betrokken zijn bij de jeugd in de 
regio. “Door sport leer je winnen 

en verliezen en leer je in team-
verband te werken. De regionale 
jeugdleden zijn onze toekomsti-
ge medewerkers en daar heeft de 
hele maatschappij baat bij”, aldus 
Van Vliet. Het voetbalteam is heel 
trots met de nieuwe tenues.

Jeugdcompetitie
Voetballers RKDES trots 
op nieuwe tenues

Het trotste team met de nieuwe tenues, coach Kees Nieuwendijk en direc-
teur Bob IJpelaar van Van Vliet. Niet op de foto: coach Steven Brassem. 

Atletiekvereniging Aalsmeer
Uitstekende start van 
crossseizoen AVA-jeugd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
10 november was de eerste re-
giocross van het winterseizoen. 
Deze werd gehouden bij AKU in 
Uithoorn. AVA was met een flinke 
groep pupillen en junioren aan-
wezig en er werd dit keer uitste-
kend gepresteerd met vele po-
diumplaatsen. Wessel Heil start-
te met een mooie tweede plaats 
bij de A-junioren en Gregory t 
Hoen werd derde. Finn Radema-
ker werd knap derde bij de C-ju-
nioren, terwijl hij nog maar eer-
stejaars C is. Gwen Alewijnse 
liep zeer stabiel naar een twee-
de plaats bij de meisjes C-junio-
ren en broer Colin Alewijnse zorg-
de voor een verrassing (niet voor 
hem zelf ) door bij de D2-junioren 
te winnen. AVA mini-pupil Kaat 
de Vries liep haar eerste wedstrijd 
ooit en werd meteen derde. Dat 
belooft nog wat. Verder grepen 
Milan Biesheuvel (bij B-junioren) 

en Justin Alewijnse (bij D1-junio-
ren) net naast het podium, maar 
werden wel knap vierde. Alle atle-
ten en begeleiders kijken met ho-
ge verwachtingen uit naar de vol-
gende regiocross op 15 decem-
ber in Santpoort.
De overige uitslagen van AVA-at-
leten: Meisjes B-junioren: Lotte 
Zethof 6e, Sietske de Bruin 9e en 
Julia Hoekstra 16e. Jongens C-ju-
nioren: Daniel Winkels 12e en Ze-
ger Haspels 30e. Meisjes C-junio-
ren: Tara Ozinga 6e. Jongens D1-
junioren: Rosco Jak 26e. Meisjes 
D2-junioren: Juna van der Waall 
6e, Mette Smithuis 11e, Nicky Ver-
laan 12e en Eline van Noort 22e. 
Meisjes D1-junioren: Xena Daal-
man 20e. Jongens A1-pupillen: 
Silvan Oud 17e en Julius van Wil-
genburgh 27e. Meisjes A1-pu-
pillen: Pien de Vries 29e en Linn 
Smithuis 34e. Meisje A2-pupillen: 
Sam Bergsma 19e.

Kaat de Vries wordt knap derde bij 
haar eerste wedstrijd ooit.

Wessel Heil op weg naar tweede 
plaats bij A-junioren. Hockey voor kinderen 4, 5 en 6 jaar

Diploma van Qui Vive voor 
alle stokstaartjes
De Kwakel -  Afgelopen zondag 
11 november was het alweer de 
laatste hockeytraining voor de 
stokstaartjes (kinderen van 4, 5 
en 6 jaar oud) van het najaarsblok 
bij Qui Vive. Wat hebben ze het al-
lemaal goed gedaan en wat was 
het genieten om alle stokstaartjes 
met zoveel plezier op het veld te 
zien staan. Acht weken lang heb-
ben de kinderen spelenderwijs 
kennis gemaakt met het leuke 
hockeyspelletje of hebben verder 
geoefend met wat ze al eerder ge-
leerd hadden. Sommige kinderen 
waren namelijk al bekend op Qui 
Vive, omdat ze al meerdere stok-
staartjesblokken gehockeyd had-
den, maar voor meerdere kinde-
ren was het ook helemaal nieuw. 
De kinderen hebben tijdens de 
trainingen veel oefeningen in cir-
cuitvorm doorlopen, speelden 
knotshockey en konden op doel 

slaan. Afgelopen zondag werden 
er tijdens de laatste training zelfs 
echte wedstrijdjes gespeeld en 
stond er een echte keepster op 
doel, zodat alle kinderen konden 
proberen om bij haar te scoren. 
Dat moest natuurlijk wel beloond 
worden. Alle kinderen gingen 
dan ook aan het einde van deze 
laatste training naar huis met een 
diploma. De jeugdtrainers Merel, 
Julia, Britt, Aimée, Esmee, Made-
leine, Wout, Timo, Mart en Lucas 
zijn ook bedankt voor hun inzet. 
Iedere zondagochtend hielpen 
zij Mark bij het geven van de trai-
ningen. Na de voorjaarsvakantie 
start er weer een voorjaarsblok 
en Qui Vive hoopt ook dan weer 
heel veel stokstaartjes op de zon-
dagochtend te mogen verwelko-
men. Opgeven hiervoor kan door 
een mailtje te sturen naar: stok-
staartjes@quivive.nl

Kom korfballen bij VZOD
Kudelstaart - Van november tot 
en met maart mogen korfballers 
altijd lekker binnen korfballen. 
Geen last van kou, wind en regen 
dus voor korfballers. Vanaf no-
vember maakt VZOD in deze pe-
riode gebruik van de Proosdijhal. 
Zoek jij een nieuwe sport, heb je 
net je zwemdiploma gehaald of 
heb je weleens ergens anders ge-
korfbald? Kom dan eens kijken 
bij de Kudelstaartse korfbalver-
eniging VZOD. Maar ook als je in 
Aalsmeer, De Kwakel of Uithoorn 
woont, ben je van harte welkom.
Waarom korfballen? Korfbal is 
een leuke teamsport met jon-
gens en meisjes in één team. Je 
maakt veel vrienden en vriendin-
nen en daardoor is het extra ge-
zellig. Korfbal doe je binnen en 
buiten. In het najaar en in het 
voorjaar korfbal je buiten en in 
de winter korfbal je binnen in een 
sporthal. Maar VZOD is meer dan 
alleen korfbal: zo worden er aller-

lei (jeugd)activiteiten, onder an-
dere feestjes, toernooi, disco en 
jeugdkamp, georganiseerd. Kort-
om, een open vereniging waar 
je je snel thuis voelt. Voor kleu-
ters zijn er spelletjes op zaterdag 
van 11.30 tot 12.30 uur Deze star-
ten zaterdag 24 november. Groep 
3 en 4 van de basisschool trainen 
op dinsdag van 17.30 tot 18.30 
uur. De groepen 5 tot en met 8 
trainen op dinsdag van 17.30 
tot 18.30 uur en donderdag van 
17.00 tot 18.00 uur. Het voortge-
zet onderwijs op maandag van 
17.30 tot 18.30 uur en donder-
dag van 19.30 tot 20.30 uur. Vol-
wassenen, afhankelijk van niveau, 
op maandag- of  dinsdagavond 
en eventueel donderdag vanaf 
21.00 uur. Op zaterdag worden 
de wedstrijden gespeeld. Zin om 
een keer mee te trainen? Dat kan! 
Kijk voor meer informatie of con-
tactgegevens op www.vzod.nl of 
mail naar TC@vzod.nl

Voetbalclinic voor mini’s 
bij RKDES geslaagd!
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 10 november werd bij RK-
DES een voetbalclinic voor de mi-
ni’s gehouden. Onder leiding van 
Michael Buskermolen kregen de 
huidige mini’s samen met nieu-
we talenten verschillende oefe-
ningen.
Door de jongens en meisjes werd 
zichtbaar genoten en allen heb-
ben flink hun best gedaan. Met 
rode wangen verlieten de mees-

ten van hen na afloop vrolijk het 
veld. Trainer Michael werd be-
dankt door de kinderen en de ou-
ders voor zijn inzet tijdens dit leu-
ke voetbaluurtje.
Voor de kinderen uit groep 2 en 
3, die ook graag een keer wil-
len kennis maken met voetbal, 
wordt in het voorjaar nogmaals 
een clinic georganiseerd op het 
complex van RKDES aan de Wim 
Kandreef.

Feestelijke afsluiting van het jaar
Clubkampioenschappen 
bij zwemclub Oceanus

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
9 en zondag 11 november was 
zwembad De Waterlelie het decor 
van de jaarlijkse Oceanus Club-
kampioenschappen. Deelnemers 
van de triatlon, recreatiezwem-
men en de wedstrijdzwemmers 
lieten zien wat ze waard waren. 
Vrijdag werd de spits afgebe-
ten door de wedstrijdzwemmers. 
Zij moesten twee van de vier of 
vijf verschillende zwemslagen 
zwemmen. Op zondag sloten de 
triatlonners en de recreanten aan 
om het feest compleet te ma-
ken. Nadat alle uitslagen van de 
vier of vijf zwemonderdelen ge-
teld waren, werden de winnaars 
bepaald die zichzelf Clubkampi-
oen 2018 mogen noemen. Daar-
naast is er ook nog een jaarlijkse 
De Geus Bokaal. Wie deze krijgt 
wordt bepaald aan de hand van 
een speciale puntentelling.  Ro-
mee Veldt en Sohrab Shirzad mo-

gen hun naam in de wisselbeker 
laten graveren, want zij hebben 
de De Geus bokaal gewonnen. 
Tot slot was er voor elke deelne-
mer een prijsje waarmee dit jaar-
lijkse feestje afgesloten werd. 

Soraya Lopes is clubkampioene ge-
worden bij zwemvereniging Ocea-
nus in de categorie meisjes gebo-
ren in 2010.

Voetbal RKDES MO13
Sponsor laat talentvolle 
meiden weer lachen
Kudelstaart - Na een rumoerige 
start met maar liefst zeven trans-
fers, waaronder Senna en Ma-
ra nog zeer recentelijk, begon-
nen de MO13 van RKDES zonder 
al te hoge verwachtingen aan 
het nieuwe seizoen. Voor de be-
ker werd er verloren van BSM en 
Vleuten, maar ook knap met 0-1 
gewonnen van Roda ‘23 door een 
goal van oud speelster Louise.  
Onder de bezielende leiding van 
trainer Sander gaat ook de com-
petitie boven verwachting goed 
en leverden de eerste wedstrij-
den al veel punten op. Dit bleef 
in de wandelgangen niet onop-
gemerkt; de interesse voor zo-

wel speelsters als trainer Sander 
is overweldigend, maar… Even 
geen transfers meer tot het einde 
van het seizoen! Ook nieuw is een 
fantastische sponsor! CliniClowns 
is bereid gevonden om de MO13 
van RKDES te sponsoren. Dit alles 
is vastgelegd op zaterdag 3 no-
vember na de wedstrijd tegen de 
Legmeervogels. Zeker weten dat 
de meiden veel pret zullen krij-
gen met zo’n unieke sponsor!
Vind je het leuk om naar deze ta-
lentvolle meiden te komen kijken 
of zelf bij RKDES te komen voet-
ballen? Kijk dan eens op de si-
te: www.rkdes.com voor de trai-
ningstijden en de wedstrijden.

Voetbal meiden
FCA MO19-2 schiet met 
scherp tegen KDO: 10-0!
Aalsmeer - Zaterdag 10 novem-
ber speelden de meiden van 
FCA MO19-2 thuis tegen de mei-
den van KDO MO19-1 uit De Kwa-
kel. De FCA meiden begonnen 
zeer sterk aan de wedstrijd. Vori-
ge week misten de FCA meiden 
nog prachtige kansen tot scoren, 
nu werden kansen in de twaalf-
de, vijftiende, zeventiende en 
achttiende minuut meteen benut 
met mooie treffers, zodat het na 
20 minuten spelen al 4-0 stond. 
Sannah, Ilonca (2x) en Inge wa-
ren de doelpunten makers. Het 
combinatie spel van de FCA mei-
den liep als een zonnetje. Voor de 

rust resulteerde dit in nog drie 
treffers: Sannah 5-0, Ilonca 6-0 
en wederom Sannah 7- 0. Na de 
rust was de doelpunten honger 
van de FCA meiden nog niet ge-
stild. Sannah tekende al snel voor 
de 8-0 en 9-0 en met een beauty 
treffer maakte Kim de 10 vol. FCA 
mid mid Inge kreeg nog via een 
toegekende penalty de kans op  
11-0, maar de KDO keepster stop-
te knap het schot van Inge, zodat 
de stand 10-0 bleef. Er waren nog 
ruim 20 minuten te spelen om de 
stand verder op te voeren, maar 
menig FCA speelster begon nu 
voor eigen succes te gaan. Het 

Al is haar tegenstandster nog zo groot, FCA speelster Elise laat zich niet 
van de bal zetten.

combinatie spel was weg en het 
spel werd steeds slordiger. Waren 
er dan helemaal geen KDO kan-
sen? De KDO uitvallen die er wa-
ren werden door een superieu-
re FCA defensie in de kiem ge-
smoord en FCA keepster Sam 
hield met fraaie reddingen haar 

doel schoon. Een FCA minpunt-
je was dat drie corners genomen 
vanaf de rechterkant achteloos 
over de achterlijn werden ge-
trapt. Misschien een aandachts-
punt voor de trainer van dit team.

Verslag en foto:  Ruud Meijer
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Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 17 NOVEMBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - A.F.C. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Buitenveldert 2 11.45 u
Kon.H.F.C. 3 - F.C.A. 3 12.00 u
F.C.A. 4 - VVA/Spartaan 6 14.30 u
F.C.A. 6 - A’damsebos 6 14.30 u
R.C.H. 35+1 - F.C.A. 35+1 14.45 u
F.C.A. 45+1 - Muiden 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1  - K.D.O. V1 12.00 u 
United V1 - F.C.A. V2 14.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - C.S.W. V2 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - Pancratius  1 14.30 u 

S.C.W. 2 -  Argon 4 12.00 u
Odin’59  6 - S.C.W. 4 14.30 u
Arsenal 35+ - S.C.W  35+ 15.15 u
SCW 45 + - Diemen 45+ 14.30 u

ZONDAG 18 NOVEMBER:
F.C.AALSMEER.
F.C.A. 1 - Graaf W. VAC 1 14.00 u
F.C.A. 3 – Geuzenmeer  6 11.30 u
F.C.A. 4 - D.E.V.O.’58  2 14.00 u
F.C.A. 5 - H.B.C. 6 11.30 u

R.K.D.E.S.
Voorschoten 1 -  RKDES 1 14.00 u 
Voorschoten 2 - RKDES 2 10.45 u 
Pancratius 5 - R.K.D.E.S. 3 13.00 u
F.I.T. 7 - R.K.D.E.S. 5 11.30 u

Spectaculair trampolinetoernooi
Sponsors gezocht voor 
Aalsmeer Flower Cup
Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart 
wordt sporthal De Bloemhof 
weer omgetoverd tot een top-
sporthal vol bloemen, voor een 
van de grootste internationale 
trampolinewedstrijden in Europa: 
de Aalsmeer Flower Cup. Het is al-
weer de 23ste keer dat dit inter-
nationale toernooi wordt georga-
niseerd. Ook de aankomende edi-
tie kan de organisatie weer reke-
nen op veel belangstelling, met 
meer dan driehonderd deelne-
mers van over de hele wereld.
De Aalsmeer Flower Cup is door-
gaans een podium voor grote 
trampolinetalenten, die later in 
hun sportcarrière op het wereld-
podium staan. Onder voorma-
lige deelnemers vallen bijvoor-
beeld de tweevoudig Olympisch 
kampioen Rosie Maclennan (Ca-

nada) en de winnares van het zil-
ver op de Olympische Spelen van 
2016: Bryony Page (Verenigd Ko-
ninkrijk). Om deelname uit de he-
le wereld mogelijk te maken, wor-
den de inschrijfkosten zo laag 
mogelijk gehouden. De kosten 
van het toernooi kunnen dan ook 
niet met het inschrijfgeld worden 
gedekt. Dankzij een groot aantal 
sponsoren in financiële en mate-
riële zin, lukt het echter al 44 jaar 
om de wedstrijd te organiseren. 
Ook deze editie is de organisatie 
daarom weer op zoek naar bedrij-
ven en particulieren die dit fan-
tastische toernooi willen steunen.
Wilt u meer weten over de spon-
sormogelijkheden en de voorde-
len die het u oplevert? Neem dan 
contact met de organisatie via: 
sponsor@flowercup.nl.

Tafeltenniscompetitie
Ruime nederlaag voor 
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Vrijdagavond moest 
Bloemenlust 1 naar Amsterdam 
’78 om te spelen tegen het 7e 
team. Terwijl Bart Spaargaren nog 
zocht naar een parkeerplaats, was 
invaller Dick Biesheuvel al met de 
wedstrijd begonnen en liep al 
snel tegen het eerste verliespunt 
aan. Bart kon daarna direct aan de 
bak en kon waarschijnlijk door de 
warming-up van de lange wan-
deltocht van de parkeerplaats 
naar de speelzaal direct de gelijk-
maker scoren in vier games. Daar-
na bracht Ed Couwenberg de tus-
senstand op een voorsprong van 
1-2, door in vijf games te winnen. 
Het dubbelspel met Ed en Bart 
leek op een overwinning af te ste-
venen, maar het tij keerde en er 
werd nipt in vijf games verloren. 
Daarna was het geluk echt op en 
de tegenstanders bleken toch te 
sterk. Er volgden werkelijk prach-
tige rally’s, maar alles ging verlo-
ren en helaas was 8-2 het scha-
mele resultaat. Daarmee bungelt 
team 1 nu na zeven wedstrijden 
onderaan in de poule. Met nog 

drie wedstrijden te gaan lijkt de-
gradatie nauwelijks te voorko-
men, maar de bal is rond en Bloe-
menlust 1 zal zeker proberen de 
laatste wedstrijden alles te geven.
Bloemenlust 2 boekte een 6-4 
overwinning op hekkensluiter 
HTC 10. Dirk Biesheuvel was goed 
voor drie overwinningen en sa-
men met invaller Peter Velleman 
won hij ook het dubbelspel. Phi-
lippe Monnier wist één tegen-
stander te verslaan, evenals Peter.
Bloemenlust 3 speelde uit tegen 
MEO 1. Horst Krassen verloor al 
zijn partijen. Frans Ravensteijn 
verloor de eerste partij en moest 
de tweede partij opgeven bij een 
voorsprong van 2-1 in games. Hij 
voelde zich niet goed genoeg 
om zijn derde partij nog te spe-
len. Peter Velleman won twee en-
kelspel partijen. Peter en Horst 
verloren het dubbelspel in drie 
games. De enige vijf gamer die 
verloren werd kwam op het con-
to van Horst. Hij verloor de be-
slissende vijfde game met 11-9. 
Eindresultaat: 8-2

Vrijdag weer klaverjassen en hartenjagen

Corry en Arie winnen op 
kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 
november werd na een week ex-
tra vakantie de competitie weer 
hervat bij FC Aalsmeer en dat le-
verde gelijk hoge scores en nieu-
we winnaars op. Bij het klaverjas-
sen waren het Corry Feenstra en 
Arie Brouwer die een mooie sco-
re behaalden van 5552 punten en 
dat is een prima uitslag voor de-
ze twee routiniers. Het was niet 
zo dat ze geweldige hoge pot-
ten speelden, maar wel alle drie 
de partijen net onder de top en 
dan kan je dus ook hoog eindi-
gen. Opvallend was ook de we-
deropstanding van Kemp en Rob, 
een teken dat het klaverjassen 
niet verleerd hebben, al dachten 
de meeste daar anders over. Twee 
maal achter elkaar de poedelprijs 
is niet echt lekker, maar met kla-
verjassen kan nou eenmaal van 

alles gebeuren.  Op twee zijn Mi-
reille Ruts en Miraim Curdovan 
geëindigd met 5509 punten en 
plaats drie was voor Karel Bus 
en Rob Springintveld met 5099 
punten.  De poedelprijs mochten 
Roy Springintveld en Barry Kunst 
met 3773 punten mee naar huis 
nemen. Bij het hartenjagen was 
het Marcel Schijf die weer eens 
van zich liet horen en Roel met 4 
punten voor bleef en zo de eer-
ste prijs kon ophalen. Hij behaal-
de 163 punten, Roel Hopman 167 
punten. Plaats drie was voor Han 
Hogervorst met 171 punten en 
de poedelprijs is uitgereikt aan 
Bertus Buis met 280 punten.
De volgende kaartavond is aan-
staande vrijdag 16 november. 
Aanvang: 20.15 uur, aanwezig: 
vanaf 20.00 uur in de kantine van 
FCA aan de Beethovenlaan.

Iedere dinsdag in ‘t Middelpunt
Winst Raymond, Victor 
en Anno bij dartavond
Aalsmeer - Op dinsdag 6 novem-
ber waren Raymond en Victor 
weer bij de dartavond in ‘t Mid-
delpunt. Deze keer was ook An-
no Knol meegekomen. Dan weet 
je eigenlijk bij voorbaat al hoe de 
top drie er uit gaat zien en dat 
kwam precies zo uit. Raymond 
draaide lekker, hij gooide een 180 
in de poulefase en in de finale-
ronde wierp hij 117 uit. Victor had 
het iets lastiger, hij moest in de 
poule legs afstaan aan Hans Dolk 
en Kees de Lange. Kees wist ook 
al een leg af te pakken van Anno 
Knol. Voor Ben van Dam verliep 
de avond niet geheel naar wens, 

hij verloor in de finaleronde van 
Gerben de Vries, maar gooide 
toch nog knap een 100 score uit 
met twee pijlen. Gerben had eer-
der ook al Kees de Lange versla-
gen. Deze beide spelers zijn van 
gelijke sterkte en dat levert vaak 
spannende matches op. Het was 
een leuke avond en hopelijk ko-
men meer dames en heren eens 
kijken. Lid worden kan niet. En-
tree is 2,50 euro voor de hele 
avond. Geoefend of ongeoefend, 
dat maakt niet uit. Minimumleef-
tijd is 16 jaar. Iedere dinsdag in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55 vanaf 20.00 uur.

Waterpolocompetitie
Geen winst voor Heren 1 
en Dames 1 van Oceanus
Aalsmeer - De waterpolo Heren 
1 van Oceanus moest zondag-
avond 11 maart helemaal naar 
de andere kant van het land om 
in Deurne tegen DZT’62, de num-
mer vier in de competitie, te spe-
len. Het team had met een aan-
tal blessures te maken en daar-
om gingen jeugdspelers Patrick 
Meulenbroek en Yoni Joore mee 
als versterking. De heren startten 
goed en kwamen met 2-0 voor 
door Herman van Zijverden en 
Jeffrey Eickhoff. DZT kwam weer 
terug, maar door een doelpunt 
van Kevin Melman kwam Ocea-
nus toch weer op voorsprong. 
Halverwege de wedstrijd was het 
weer gelijk, 3-3. In de derde pe-
riode zette DZT een tandje bij 
en liet zien waarom zij de num-
mer vier in de competitie is. Snel 
liep de ploeg uit tot 8-3. Pas in de 
vierde periode kwam Oceanus 
weer aan scoren toe: Kevin maak-
te de 8-4, Jos Vergeer de 8-5, Yo-
ni Joore de 10-6 en Jeffrey Eick-
hoff de 10-7. DZT had het laat-
ste woord, waardoor de eind-
stand 11-7 werd. Komende week 
wacht weer een zware tegenstan-
der: JAWS uit Amsterdam, die op 
dit moment tweede staan. 

Koploper af
Op zaterdag 10 november stond 
er een spannende wedstrijd op 

de planning voor Dames 1. Om 
de positie als koploper te kunnen 
behouden moest er uit gewon-
nen worden van Het Y Dames 3. 
Dat de teams aan elkaar gewaagd 
zijn werd duidelijk na het eerste 
partje, met een tussenstand van 
3-3 kon het nog alle kanten op 
gaan. In het begin van het twee-
de partje wist Oceanus door doel-
punten van Marieke Weijers, Fabi-
enne Vork en Marieke Spitteler 
een kleine voorsprong van 3-6 te 
behalen. Het Y leek het even kwijt 
te zijn, maar kwam al gauw terug 
en Oceanus raakte haar rust kwijt. 
Al gauw stonden ze 10-6 achter. 
Doelpunten van Noëlla Hond, Fa-
bienne Vork, Wyke Nieuwenhui-
zen en Sofie van der Ven zorgden 
er even voor dat het verschil klei-
ner werd, maar het mocht helaas 
niet baten. Met een eindstand 
van 14-10 heeft Dames 1 hun eer-
ste verlies geleden en daarmee 
de koppositie moeten afstaan. 
Komende week weer een thuis-
wedstrijd en daarmee nieuwe 
kansen voor het team.

Overige uitslagen:
Het Y 3 - Dames 1: 14-10
WZ&PC 1 - Dames 2: 4-1
Polar Bears 4 - Heren 2: 13-8
De Zaan 5 - Heren 3: 2-9
WZ&PC 2 - Heren 4: 5-7
Watervlo - Jongens onder 19: 6-7

Patrick Meulenbroek in actie voor Oceanus. Foto: Ed van Diemen.

Handbal BeNe League
‘Dikke’ winst voor Heren 
Greenpark op Volendam
Aalsmeer - In De Bloemhof 
speelde Heren 1 van Greenpark 
Aalsmeer in de BeNe League za-
terdagavond 10 november te-
gen Volendam. Tijdens het vori-
ge handbalseizoen waren beide 
ploegen behoorlijk aan elkaar ge-
waagd. Er werd dus door het vele 
publiek een spannende wedstrijd 
verwacht. De eerste helft kregen 
zij dit zeker te zien, er werd over 
en weer gescoord. Overigens ook 
een harde wedstrijd met veel tijd-
straffen voor de handballers van 
zowel Aalsmeer als Volendam. De 
rust gingen de teams in met 15-
13 voorsprong voor Greenpark.
Het publiek kreeg vervolgens een 
hele andere tweede helft te zien 
met Aalsmeer flink aan de leiding. 
Onder aanvoering van Tim Bot-
tinga en Robin Boomhouwer liep 
Greenpark steeds verder weg van 
Volendam en won uiteindelijk 
‘dik’ met liefst 35-26. Door deze 
winst behoud de ploeg van Bert 
Bouwer de derde positie in de Be-
Ne League. Volendam is terug ge-
zakt naar de zesde plaats. Op één 
staat Achilles (8-15), op twee Visé 
(8-14), drie Aalsmeer (8-11), vier 
Lions (8-9) en vijf Callant Tonge-
ren (8-8). De meeste doelpunten 
voor Aalsmeer bij de wedstrijd te-
gen Volendam zijn opnieuw ge-
maakt door Tim (7) en Robin (6), 
Samir en Vaidas (elk 5) en Rob (4). 

Nipt verlies op Visé
Afgelopen dinsdag 13 novem-
ber wachtte Heren 1 van Green-
park Aalsmeer opnieuw een reis-

je naar België. Handballen tegen 
de nummer twee, Visé, voor de 
BeNe League. De eerste helft gaf 
een gelijk opgaande strijd, ech-
ter de tweede helft was Aalsmeer 
iets minder scherp en heeft dit 
uiteindelijk moeten bekopen met 
31-26 verlies. Doelpunten: Rob 
(10), Vaidas (6), Remco en Samir 
(3) en Robin en Tim (2). De eerst-
volgende thuiswedstrijd voor He-
ren 1 is op zondag 25 november 
vanaf 15.00 uur tegen Handbal 
Tongeren.

Verlies voor Dames 1
Dames 1 van Greenpark ging za-
terdagavond op bezoek bij Volen-
dam. Het publiek, uit Volendam 
en meegekomen uit Aalsmeer, 
werd getrakteerd op een span-
nende eerste helft met een ge-
lijk opgaande strijd. De rust werd 
ingegaan met 14-14 gelijk. Na de 
pauze zette Volendam direct een 
tandje bij en wist en groot aan-
tal kansen te benutten. In de ze-
vende minuut was er een stand 
van 18-15 en deze achterstand 
hebben de Greenpark meiden 
niet meer kunnen wegwerken. Er 
werd door Aalsmeer helaas verlo-
ren met 30-21. Aanstaande zon-
dag 18 november wacht Dames 
1 opnieuw een zware wedstrijd. 
Fit & Fun Voorwaarts komt op be-
zoek in De Bloemhof en dit team 
voert momenteel de ranglijst aan. 
Aanmoediging is dus gewenst! 
De wedstrijd in de sporthal aan 
de Hornweg begint om 13.15 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Zaterdag Blind Koppel 
Toernooi bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige darts-
avond van de Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart werd 
gewonnen door Erik Jan Geelker-
ken, het was zijn tiende overwin-
ning ooit. Rene Kruit was de ver-
liezende finalist. Een andere Re-
ne was wel succesvol in een fi-
nale. Rene Verhoeven won na-
melijk het tweede niveau, ter-
wijl John Guldemond het derde 
niveau won. Hiermee wisselden 
zij stuivertje, want op de vorige 
speelavond was het precies an-
dersom. Vooral de ‘vrije val’ van 
John was opzienbarend; de eer-
ste speelavond won hij het eer-
ste (hoogste) niveau, de tweede 
speelavond het tweede niveau 
en nu de derde speelavond won 
hij het derde niveau. Dat belooft-
wat voor de vierde speelavond... 
Nu ging de finale van het vierde 
niveau tussen Wim Könst en Ja-
rek Sarna. Het was de vijfde fina-
le ooit van Wim, maar het was Ja-
rek die voor de derde keer ooit tri-
omfeerde. Nog niet genoemde fi-
nalisten waren Gilbert van Eijk 
(tweede niveau) en Huib Gootjes 
(derde niveau). Aanstaande zater-
dag 17 november is geen gewone 
dartsavond, maar het altijd zeer 
gezellige Blind Koppel Toernooi 
staat op het programma. Bij dit 
toernooi hoeft men niet met de 
ogen dicht te gooien, maar wordt 
elke darter vier ronden lang blin-
delings gekoppeld aan een darts-
maat en twee tegenstanders. Dit 
‘darters roulatie systeem’ werkt 
sfeer verhogend want bijkans ie-

dereen komt elkaar vroeg of laat 
tegen als mede- of tegenstander. 
Elke wedstrijd wordt er drie legs 
gespeeld, zodat iedere darter nul 
tot drie punten kan verdienen. Na 
vier wedstrijd ronden wordt de 
stand opgemaakt en gaan er 16 
darters naar zowel de winnaar- 
als de verliezerronde. Ook in het 
knock out systeem herhaalt de 
darters carrousel zich tot er uit-
eindelijk twee winnaars per ron-
de over blijven. Een medestan-
der is bovendien extra handig als 
je nog niet zo goed kunt rekenen. 
Kortom, dit toernooi is perfect 
voor de regelmatige deelnemer 
én voor debutanten. Jong, oud, 
man en vrouw zijn van harte wel-
kom. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Kom gerust een keertje dar-
ten. Op de website www.poel-
seye.nl meer informatie.

De twee finalisten : Wim Könst 
(links) en Gilbert van Eijk.

Gerard en Nic 
winnen Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. De 
club is op zoek naar nieuwe le-
den, zowel liefhebbers van kla-
verjassen als van jokeren zijn wel-

kom. Op donderdag 8 november 
is het jokeren gewonnen door 
Gerard de Wit met 213 punten, 
op twee is Trudy Knol geëindigd 
met 436 punten. Bij het klaverjas-
sen was deze week Nic de Jong 
met 5524 punten de aller beste, 
gevolgd door Marga da Silva met 
5444 punten. Belangstelling voor 
een gezellige kaartmiddag? Kom 
kijken, meespelen of bel voor in-
lichtingen 0297-340776.
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ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Doe ook mee!
Jaarlijkse Ringvaartloop 
AVA op 25 november 
Aalsmeer - Op zondag 25 no-
vember organiseert Atletiekver-
eniging Aalsmeer in samenwer-
king met hoofdsponsor Eveleens 
Sanitair de jaarlijkse Ringvaart-
loop. De startlocatie van alle af-
standen is op de atletiekbaan aan 
de Sportlaan 43. De hoofdafstand 
is 10 Engelse Mijl: exact 16,1 ki-
lometer en start om 11.00 uur. 
Voor wie de voorkeur geeft aan 
een kortere afstand is er ook een 
5 kilometer en een 10 kilometer. 
Voor de kinderen is er een 1 kilo-
meter loop. Zij lopen twee en een 
half ronden op de atletiekbaan. 
De kinderen van 5 tot en met 8 
jaar starten om 10.30 uur en de 
9 tot en met 12 jarigen om 10.40 
uur. Daarnaast is er om 10.15 uur 
een 1 kilometer G-run in samen-
werking met Ons Tweede Thuis. 
Voor de kinderen en de deelne-
mers aan de G-run is er na afloop 

een mooie medaille. JOGG staat 
voor Jongeren Op Gezond Ge-
wicht en verzorgt het fruit en ge-
pimpt water na afloop. Dus, trek 
je hardloopschoenen aan en voel 
de herfst. Doe mee en schrijf je 
snel in via inschrijven.nl. Online 
voorinschrijven kan tot en met 
vrijdag 23 november. Je helpt de 
organisatie enorm door vooraf 
in te schrijven. Dan hoef je op de 
dag zelf alleen nog maar je start-
nummer op te halen. Neem hier-
voor wel de bevestiging die je 
per e-mail ontvangt mee. Op de 
dag zelf inschrijven kan natuur-
lijk ook. Dit kan in de kantine van 
Atletiekvereniging Aalsmeer en 
is mogelijk tot 20 minuten voor 
aanvang van een afstand. Meer 
informatie over de Ringvaartloop 
en sporten bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer is te vinden op www.
avaalsmeer.nl.

Grote verrassing voor Elisa 
Arendse bij Sjoelclub
Rijsenhout - Op donderdag 8 
november was alweer de vijfde 
sjoel-avond van Sjoelclub Rijsen-
hout. Op deze avond net niet de 
2000 punten gehaald, maar met 
1925 punten heeft Thomas van 
Brakel toch de eerste plaats we-
ten te bemachtigen. Op de twee-
de plaats is Rien Ravensbergen 
geëindigd met 1740 punten. Elisa 
Arendse is derde geworden met 
heeft 1732 punten. Dit is haar 
eerste seizoen in de Hoofdklasse. 
Net als op de vorige sjoelavond, is 
Riet Schijf eerste geworden in de 
A-klasse. Dit maal met 1762 pun-
ten. Elly Lanser heeft de tweede 
plaats behaald met 1692 punten 
en met iets meer dan vijftig pun-
ten verschil staat Nel Joore op 

plaats drie met 1640 punten. Ook 
in de klassen B en C is de nummer 
één dezelfde als die van de vori-
ge sjoelavond. Willem Romijn be-
haalde in de klasse B de eerste 
plek met 1555 punten. Edwin Ei-
kelenboom werd tweede met 
1538 punten en kort daarach-
ter met 1535 punten kwam Plo-
nie Verdel. Bertus Baas wist op 
deze avond in klasse C een score 
van 1516 punten te behalen. De 
tweede plaats was voor Henny 
van der Neut met 1467 punten. 
En als laatste werd Ruud Maas op 
deze avond derde in de C-klas-
se. De volgende sjoelavond is 
op donderdag 22 november om 
19.30 uur in dorpshuis De Reede  
aan de Schouwstraat. 

Zaalvoetbal KNVB competitie
Zekveld stunt bijna tegen 
koploper ZVV The Boys
Aalsmeer - Het eerste zaal-
voetbalteam van Zekveld Sport 
kreeg vrijdag 8 november thuis 
in sporthal De Waterlelie bezoek 
van de koploper. Op voorhand 
voerde ZVV The Boys de rang-
lijst van de KNVB competitie aan 
met 19 punten uit zeven duels, 
gevolgd door KDO, ASV Arsenal, 
AZV Amstelveen, TOB en op 
plaats nummer 6 Zekveld Sport 
met tien punten uit zeven wed-
strijden. De Aalsmeerse formatie 
startte in de volgende opstelling: 
doelman Thomas de Jong, Patrick 
van der Wal, Kevin Ende, Bart de 
Jong, Richard van der Wal, Jeffrey 
Hausel en Wilco van Helden. Het 
publiek zag een leuke pot tech-
nisch goed zaalvoetbal met snel 
golvend spel op en neer en kan-
sen voor beide doelen. Halver-
wege de eerste helft gaf het sco-
rebord een 2-2 gelijke stand aan. 
Hierna liep Zekveld Sport uit naar 

een 4-2 voorsprong middels twee 
uitstekende goals van Bart de 
Jong. Na een doelpunt van de 
gasten (4-3) zorgde Jeffrey Hau-
sel via een fraaie treffer voor 5-3. 
Beide ploegen gingen de rust in 
met een tussenstand van 5-4. Wat 
in het eerste bedrijf wel lukte bij 
Zekveld Sport, gebeurde in de 
tweede helft niet, namelijk sco-
ren tegen de koploper. ZVV The 
Boys scoorde twee keer op rij en 
kwam enigszins op een gelukki-
ge 5-6 voorsprong. Deze stand 
bleef lang gehandhaafd. Vijf mi-
nuten voor het einde viel de 5-7 
en één minuut later volgde nog 
een tegentreffer en daarmee was 
deze sportief verlopen wedstrijd 
beslist. 
Géén stunt dus van Zekveld Sport 
tegen de nummer 1 van de rang-
lijst, maar er had wel méér in ge-
zeten voor de Aalsmeerders. 
Eindstand 5-8 voor ZVV The Boys. 

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Deze week twee uit-
slagen van de ouderensoos in ’t 
Middelpunt,die eens in de veer-
tien dagen georganiseerd wordt. 
Het klaverjassen op 25 oktober is 
gewonnen door  Lies Agtersloot 
met 5199 punten, op twee is An-
nie Verkerk geëindigd met 5005 
punten en plaats drie was voor 
Joke Bakker met 4866 punten. De 
poedelprijs was voor Martha Bax 
met 3786 punten. Helaas werd er 
geen rummicup gespeeld. Tijdens 
het klaverjassen op 8 november is 
Theo van Klink eerste geworden 
met 5294 punten, gevolgd door 
Lies Agtersloot met 5052 punten 
en Annie Verkerk met 4821 pun-
ten. De poedelprijs was voor En-
nie de Koter met 3980 punten. Bij 
het rummicuppen werd Lycke Va-
lentijn eerste met 97 punten en 
Geesje Millenaar tweede met 156 
punten. De volgende soosmiddag 
is op donderdag 22 november en 
begint om 13.30 uur in ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. 

Deelname door 51 teams
Tim en Ronald winnen 38e 
koppeltoernooi sjoelen
Aalsmeer - Het 38e koppeltoer-
nooi van Sjoelclub Aalsmeer ken-
de een deelnemersveld van 51 
teams. Voor de vierde keer wa-
ren er ook enkele Zweedse deel-
nemers aanwezig, die ditmaal ge-
koppeld waren aan een Neder-
landse partner. De winst ging, 
eigenlijk wel een beetje ver-
wacht, naar de Nederlands kop-
pelkampioenen Tim van Somme-
ren en Ronald Polman. Zij had-
den 3,5 punt voorsprong op de 
nummer twee, Dick Eijlers en Jo-
han Klefelt (Zweden). Jacqueline 
Heijnis zorgde, samen met part-
ner Jan Drent, voor het vrouwe-
lijke tintje aan het podium. Sjoel-
club Aalsmeer kon wel in andere 
klassen met de hoogste eer gaan 
strijken, onder andere de twee-
lingzusjes Petra en Elisa Houwe-
ling, die zichzelf alvast een ver-
jaardagspresentje cadeau deden 
door de eerste plaats te verove-
ren in de B-Klasse. Cock en Mari-
ette van der Vlugt eindigden op 
één in de D-Klasse en Walter en 
Marta Siebeling werden eerste 
in de E-Klasse. Na de prijsuitrei-
king kon iedereen zijn gewonnen 
prijzen ophalen van de verloting 
(planten) en tevreden huiswaarts 
keren van een geslaagd toernooi. 
Volgend jaar zal het 39e koppel-
toernooi plaatsvinden op zater-
dag 2 november.
Uitslagen per Klasse: A-Klasse: 1. 
Tim van Sommeren en Ronald 
Polman, 2. Johan Klefelt (Zwe) en 
Dick Eijlers, 3. Jacqueline Heijnis 
en Jan Drent. B-Klasse: 1. Petra 
en Elisa Houweling, 2. Ger Stoel-
horst en Michel Terwijn, 3.Al-
bert Geleijn en Ron Swiersema. 

C-Klasse: 1. Cher en Sharon Ne-
slo, 2. Wijnand Springin’tVeld en 
Marcel Oostrom, 3. Eugène Lafe-
bre en Peggy Boham. D-Klasse: 1. 
Cock en Mariëtte van der Vlugt, 
2. Sven Bonhof en Eric Geleijn, 3. 
Gerda de Vust en Lida Bakker. E-
Klasse: 1. Marta en Walter Siebe-
ling, 2. Annie van Huisstede en 
Marco Boerema, 3. Wil Volgering 
en José Hölscher.

World Cup en NK
Donderdag 8 november was er in 
Amsterdam nog een World Cup 
Try Out Toernooi bij E.A.S.V. Pa-
trick Haring won deze challen-
ge met 6-4 van Eric Roosendaal, 
voor Michel Terwijn van Almere. 
Ook de drie Zweedse sjoelers wa-
ren daarbij aanwezig. Zaterdag 
17 november vindt in Barneveld 
(Veluwehal) het NK 20-2 plaats. 
Voor plaatsing voor het WK Sjoe-
len 2019 in Frankrijk een belang-
rijk toernooi. Sjoelclub Aalsmeer 
wordt in ieder geval vertegen-
woordigd door Joke Schagen, Pa-
trick Haring en Wim Voorbij.

Competitieavond
Vanavond, donderdag 15 no-
vember, is de volgende compe-
titieavond. Om 20.00 uur wordt 
er gestart in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Nieuwe leden zijn uiter-
aard ook van harte welkom. Per 
avond worden er 2 x 10 bakken 
gesjoeld, die meetellen voor de 
competitie. Er wordt in vier ver-
schillende klassen gesjoeld, dus 
ieder op zijn of haar eigen niveau. 
Van tevoren aanmelden is niet 
nodig, maar mag wel via de web-
site www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Winnaars Klasse A v.l.n.r. Jan Drent en Jacqueline Heijnis (nr. 3), Tim van 
Sommeren en Ronald Polman (nr. 1) en Robert Ekstrand (Zweden) en Dick 
Eijlers (nr. 2). Foto: André van der Aart en Walter Siebeling

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
het hele jaar door op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 7 november is het 
klaverjassen gewonnen door 
Martha Zethof met 6051 punten, 
gevolgd door Ubel van der Blom  
met 5691 punten en Jan Raad-
schelders met 5010 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Jan Ramp met 3379 punten

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 16 
november is er weer koppelkaar-
ten bij Buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
Iedereen is van harte welkom. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving.  Het kaarten op 9 
november is gewonnen door Fred 
Maas met 5941 punten, gevolgd 

Paul wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is op woens-
dag 21 november in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 7 november is gewon-
nen door Paul van Aalst met 5357 
punten. Op twee is Ria Pieter-
se geëindigd met 5292 punten, 
plaats drie was voor Nel de Ko-
ning met 4865 punten en plaats 
vier werd bezet door Jo de Kruijf 
met 4855 punten.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 19 no-
vember houdt Allen Weerbaar 
een kaartavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De 
deur staat uitnodigend open van-
af 19.30 uur voor inschrijving en 
eventueel een kopje koffie of 
thee. Om 20.00 wordt gestart met 
klaverjassen en jokeren. De inleg 
is voor iedere avond 1,50  euro 
per deelnemer. Wees welkom. De 
vorige speelavond was weer heel 
gezellig met acht klaverjastafels 
en één jokertafel. Er werd deze 
avond heel hoog gekaart. De win-
naar van de avond was Paul Könst  
met 5754 punten. Tweede werd 
Wijntje Heijink  met 5513 pun-
ten, derde Tonnie Könst met 5302 
punten de vierde prijs was voor 
Annie Verkerk met 5052 punten. 
Met slechts één punt verschil was 
de vijfde prijs voor Kees Kooyman, 
dus 5051 punten. De marsenprijs 
ging naar Rinus de Jong (3x) en Ed 
Schuit kreeg de poedelprijs uitge-
reikt. Bij het jokeren was Marty 
Groenendijk de beste en hekken-
sluiter was Lilian Klaassen.

Bridgeavond bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - Op de vierde avond 
van de tweede periode bij Bridge-
club Onder Ons vielen weinig op-
merkelijke dingen te noteren. 
Maar enkele spellen sprongen er 
toch uit. In de A-lijn bood slechts 
een paar op spel 5 klein slem in 
ruiten en maakte dat. In de B-lijn 
ging iemand 1 ruiten gedoubleerd 
–3 voor een score van –500 en op 
spel 22 werd 5 harten gedou-
bleerd –5 en dat leverde –1100 op. 
In de C-lijn ging iemand op spel 10 
5 down in 5 klaver. iUitslagen in de 
A-lijn: 1e Bert Huiskes en Hans Vis-
ser met 60.83%, 2e Wil Stokman en 
Francoise Daudel met 60.00% en 
3e Jaap en Henk Noordhoek met 
56.67%. In de B-lijn: 1e Mien Ko-
renwinder en Angela Korenromp 
met 64.58%, 2e Jan Geleijn en Jo-
ris van der Zwaard met 61.98% en 
3e Tiny Brander en Hanneke van 
Dorp met 55.42%. In de C-lijn: 1e 
Nico Tas en Hennie Jooren met 
56.56%, 2e Corry Olsthoorn en 
Huub Zandvliet met 55.31% en  3e 
Gerrit van Luling en Ans van Wees 
met 54.69%.

door Piet Gortzak met 5333 pun-
ten en Co Eikelenboom met 5159 
punten. De poedelprijs was voor 
Jan Visser met 3771 punten.

Marathonkaarten
Op zaterdag 17 november orga-
niseert buurtvereniging de Horn-
meer weer een kwart marathon.
De kosten zijn 10 euro en dit be-
drag is inclusief lunch. Iedereen is 
van harte welkom, aanvang; 10.00 
uur, zaal open vanaf 09.30 uur. 
Kom op tijd naar het buurthuis 
aan de Dreef 1.

Schaken
Luuk versus Luuk bij 
jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - Na zeven ronden was 
daar dan het duel der Luken, wie 
zou de ware Lucky Luke zijn? Alle 
Daltons, euh leraren, stonden te 
kijken hoe het topduel zich ont-
spon. Luuk V won een pion, of-
ferde daarna twee lichte stukken 
tegen een toren en toen Luuk B 
de f-lijn opende tankten de zwa-
re stukken van zwart binnen en 
moesten de witte troepen zich 
overgeven. Weer heeft Luuk V 
een aanval op zijn koppositie af-
geslagen en gaat door met win-
nen. 
Overigens weten weer meer jon-
ge schakers het gezellige AAS 
te vinden. Kevin had zijn broer-
tje Sem meegenomen, die zich 
meteen goed vermaakte. Lola die 
voor het eerst aan de competitie 
meedeed won meteen van Stijn. 
Er doen nu 23 jeugdspelers mee 
aan de AAS-competitie, maar er 
is altijd plaats voor meer kinde-
ren die willen schaken! Christiaan 
stopte de opmars van Bryan en 
Jasper en Conrad hielden de aan-
sluiting door van Sam en Kjeld 
te winnen. De overwinning van 

Jasper was een erg benauwde, 
hij werd helemaal weggespeeld 
door Sam, maar het kostte te veel 
tijd en in geheel gewonnen stel-
ling ging Sam door zijn vlag. Maar 
wel een goede partij gespeeld, 
sneller komt van zelf. Kai verloor 
van Rune en broer Rink verloor 
van Robert. De broer van Robert, 
Marien won van Dylan. Twee an-
dere broers verloren ook, Kevin 
van Niek en Sem van Maks. Het 
aantal broers en zussen wordt 
ook steeds groter bij AAS want de 
schaakclub heeft ook nog de ge-
broeders Rudolph, getraind door 
hun moeder. Zoals al gemeld 
won Konrad van Kjeld en ook de 
zeer jonge Simon won van Victo-
ria die haar zegereeks even ge-
stopt zag worden. Voor alle uit-
slagen en meer informatie: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Ook funklasse tijdens 
9e Ouderkerker Cross
Ouderkerk - Op zondag 25 no-
vember vindt de negende Ouder-
kerker Cross plaats in het gebied 
langs de Ouderkerker Plas. Het is 
de zevende rit in de Amsterdamse 
Crosscompetitie, maar ook dit jaar 
kunnen de plaatselijke veldrijders 
en mountainbikes (jong en oud) 
meedoen in de funklasse wedstrij-
den. Deelnemers aan die Funklas-
se-wedstrijden worden verzocht 
zich vooraf in te schrijven via am-
stelcross@upcmail.nl. Voor de Fun-

klasse wedstrijd van de senioren 
geldt een maximum van 30 deel-
nemers. Programma 25 november: 
10.00 uur: Jeugdcross en School-
jeugd (t/m 12 jaar). 11.00 uur: Mas-
ters 40+. 12.15 uur: Senioren 17 tot 
39 jaar, Nieuwelingen en Dames, 
Funklasse MTB. Op zondag 25 no-
vember zijn delen van het Ouder-
kerkerplas-gebied niet vrij toegan-
kelijk van 9.00 tot 13.30 uur. Hon-
denbezitters wordt verzocht hon-
den aangelijnd te houden






