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Heeft u vragen over 
ondersteuning van minima?

Bel het Sociaal loket 
(0297) 38 75 75

Lees verderop in deze krant

Sociaal loket

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekZin in een nieuwe baan?

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Dorpstraat, Werven (200 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Dorpstraat, Werven (200 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

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

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016
±11.00 TOT ±16.00 UUR

DEMONSTRATIE
KEUKENMES TECHNIEKEN 
VAN WÜSTHOF MESSEN 

UIT DUITSLAND

‘Budget Broodjes’ Starter van het Jaar

Loogman Tanken en Wassen 
Onderneming van het Jaar 
Aalsmeer - De verkiezing Onder-
neming en Starter van het Jaar heeft 
donderdag 17 november plaatsge-
vonden in de theaterzaal van Stu-
dio’s Aalsmeer. Een bijzondere en 
gevarieerde avond werd gepresen-
teerd met zang en dans en natuur-
lijk de acht genomineerden in het 
voetlicht. De belangstelling voor de 
avond was prima, een redelijk goed 
gevulde zaal waar gezonde span-
ning hing. Wie krijgen de awards? 
De presentatie was voor de vierde 
keer op rij in handen van Ron Leeg-
water en hij verdient een compli-

ment. Top gedaan! Maar wie heeft er 
nu gewonnen? In de categorie Star-
ter van het Jaar is de trofee uitge-
reikt aan Budget Broodjes. Het be-
drijf van Arjen Verburg werd verko-
zen boven de restaurants De Dorps-
hoek en Joseph aan de Poel. 
Iets langer moesten de genomi-
neerden voor Onderneming van het 
Jaar de zenuwen in bedwang hou-
den. Wie oh wie? Loogman Tanken 
en Wassen klonk nadat wethou-
der Ad Verburg en John Jansen van 
Ondernemend Aalsmeer het podi-
um op waren gestapt met een gro-

te cheque. Loogman heeft het afge-
lopen jaar fl ink geïnvesteerd in de 
wasstraat, het tankstation en voor 
een ‘opkikker’ kan hier tegenwoor-
dig een kroketje uit de Febo-’muur’ 
getrokken worden. Felicitaties en 
applaus voor Ger Loogman en zijn 
medewerkers. Een topbedrijf, net 
binnen de gemeentegrenzen. Uiter-
aard ook alle lof voor restaurant Oh, 
Bouquet Net, Judith Keessen foto-
grafi e en Cor Millenaar Mercedes. 
Het waren geduchte ‘concurrenten’. 
Elders in de krant meer over de ver-
kiezingsavond met foto’s.

Burgemeester Nobel op verjaardagsbezoek

Mevrouw Breur (107) oudste 
inwoonster van Aalsmeer
Aalsmeer - Dinsdag 22 november 
is mevrouw Breur-van der Schaft 
jarig. De oudste inwoonster van 
Aalsmeer is maar liefst 107 jaar ge-
worden. De hele dag is er aanloop 
(familie, vrienden, oude en nieuwe 
buren) in haar kamer aan de voorzij-
de van Zorgcentrum Aelsmeer met 
uitzicht over de parkeerplaats, stuk-
je Praamplein en de molen. Op tafel 
staan bloemen, bonbons en antirim-
pel-crème(!). Verworven cadeaus 
tot nu toe. “Oma heeft het hier naar 
haar zin“, zeggen schoon- en klein-
dochter. “Lekker veel reuring aan 
deze kant. Toen ze hier 5 jaar ge-
leden kwam wonen zat ze aan de 
achterzijde, maar na een paar keer 
verhuizen intern zit ze nu prima op 
haar plek.” Oma vindt het allemaal 
best. Ze is nog goed bij. Op de vraag 
hoe ze nou toch zo oud geworden is, 
antwoordt de lieve dame: “Gewoon 
blijven doorademen en iedere avond 
een glaasje rode wijn als slaap-
mutsje.” Zoon Gerrit, die dagelijks 
bij moeder op visite komt en dat af-
wisselt met zwager Dick, vertelt dat 
moeder niet meer zo goed kan zien 
en horen en helemaal niet meer kan 
lopen, maar er wordt genoeg met 
haar gewandeld en ondernomen 
vanuit het huis en het Rode Kruis. 

“Af en toe naar de markt voor een 
stroopwafeltje, even buurten hier en 
daar. Dat doen ze goed hoor,” aldus 
Gerrit Breur. Er zijn drie kleinkin-
deren en zeven achterkleinkinde-
ren gekomen. Een daarvan is Maai-
ke. Zij wil graag met (overgroot)oma 
en de burgemeester op de foto. Ze 
is speciaal iets eerder uit school ge-
komen om dat bezoekje mee te ma-
ken. Burgemeester Jeroen Nobel 
komt om 15.00 uur met een mooie 
bos bloemen, gaat zitten naast de 
jarige job en neemt een kopje thee. 
“U bent dus de burgemeester”, zegt 
mevrouw Breur. “Of eigenlijk is het 
burgervader.” Nobel: “Ja, zo kunt u 
het ook noemen. Het is een mooi 
beroep hoor.” Er wordt gezellig wat 
gekeuveld over en weer. Alhoewel 
er fl ink hard gepraat moet worden. 

Zelfstandig
Tot haar 102e jaar heeft mevrouw 
zelfstandig gewoond op de Horn-
weg. Kleindochter woonde achter 
haar en vond haar op een dag lig-
gend op de grond in haar huis. Ze 
was gevallen en kwam niet meer 
overeind. Haar knieën waren versle-
ten. Eigenlijk had dokter Van Kessel 
haar op haar 83e al gewaarschuwd 
dat dit zou gebeuren en dat ze aan 

een nieuwe knie moest gaan den-
ken, maar toen had mevrouw ge-
zegd: “Het zal mijn tijd wel uitduren. 
Ik ben al zo oud.” 
Niet wetende dat ze toen nog meer 
dan twintig jaar zou leven. Het was 
tijd om naar een verzorgingshuis te 
gaan, al was het ietwat onder pro-
test. Helaas heeft mevrouw Breur 
na die val nooit meer kunnen lo-
pen, maar gelukkig heeft ze het pri-
ma naar haar zin gekregen. Het per-
soneel is aardig en iedere twee we-
ken wordt er fanatiek gekiend in 
de grote zaal. De gewonnen plant-
jes vullen de kamer. De laatste over-
winning is een hyacint. (De hyacint 
staat symbool voor vrede, toewij-
ding en schoonheid, maar ook voor 
macht en trots). 
Mevrouw wijst naar het plantje. Ze 
houdt van gezelligheid. Ook kijkt ze 
af en toe televisie met de koptele-
foon op. Er wordt muziek geluisterd, 
‘Tussen Kunst en Kitsch’ gekeken en 
voetbal en dan vooral naar haar fa-
voriete club: Ajax. Bij het weggaan 
roept de burgemeester optimistisch: 
“Tot volgend jaar mevrouw Breur. 
Dan kom ik zeker weer op uw ver-
jaardag!”

Door Miranda Gommans-Breur Schade na aanrijding en 
auto rijdt paal omver
Aalsmeer - Op vrijdag 18 novem-
ber rond kwart voor negen in de 
avond heeft een aanrijding plaats-
gevonden tussen een scooter en 
een auto op de Aalsmeerderweg, ter 
hoogte van het tuincentrum. Beide 
voertuigen liepen fl inke schade op, 
maar gelukkig zijn beide bestuur-
ders niet gewond geraakt. De weg 
is enige tijd afgesloten geweest voor 
onderzoek ter plaatse.
Op zaterdag 19 november aan het 
einde van de middag werden de 
hulpdiensten opnieuw gealarmeerd 

voor een ongeval. Op de Hoofdweg 
in Kudelstaart was een auto tegen 
een lantaarnpaal gereden en tegen 
een boom tot stilstand gekomen. De 
54-jarige bestuurder uit Aalsmeer 
raakte gewond en is per ambulan-
ce vervoerd naar het VU ziekenhuis. 
De Peugeot raakte zwaar bescha-
digd en moest weggesleept worden. 
De oorzaak van het eenzijdige on-
geval is nog onbekend, vermoedelijk 
is de bestuurder onwel geworden. 

Foto: Marco Carels

Valse mailtjes via 
internet

Aalsmeer - Weer allerlei varianten 
om pincodes, bankpassen en cre-
dit cards te pakken te krijgen pas-
seerden afgelopen week het mail-
programma van de redactie. Beta-
lingen waren binnenkort niet meer 
mogelijk, gegevens moesten ge-
controleerd worden, pas verouderd 

en onder andere was de rekening 
geblokkeerd. Allemaal niet gelo-
ven, gewoon weg klikken en in de 
prullenmand deponeren. Wie het 
niet helemaal vertrouwt, kan uiter-
aard contact opnemen met zijn of 
haar bank. Dergelijke mails mel-
den bij de politie is wel een aan-
rader of bij www.meldpuntinter-
netfraude.nl. Er wordt zeker nader 
onderzoek gedaan. Ook de banken 
zelf zijn actief om fraude te bestrij-
den.
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Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houdt maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Hoe treedt het OM op tegen
discriminatie?   
Discriminatie, het is een hot to-
pic. We lezen in het nieuws bijna 
dagelijks wel iets over dit onder-
werp, zoals artikelen over haat-
zaaiende taal op Twitter of Face-
book, het strafproces tegen Wil-
ders of de discussie over Zwar-
te Piet. In het lokale Amsterdam-
se nieuws zien we verder berich-
ten over de anti-homoflyer in Am-
sterdam-West en protesten van 
extreem-rechtse organisaties. Dat 
zorgt steeds voor gevoelige dis-
cussies: aan de ene kant heeft ie-
dereen recht op vrijheid van me-
ningsuiting, maar aan de andere 
kant kent die vrijheid ook gren-
zen. Die grenzen zijn vastgelegd in 
de wet. Zo is het aanzetten tot dis-
criminatie, haat of geweld straf-
baar. 
De vrijheid van meningsuiting 
is dus een groot goed, maar dat 
betekent niet dat iedereen zo-
maar alles mag zeggen of op in-
ternet mag plaatsen – zeker niet 
als daarmee groepen mensen 
worden geschaad of in gevaar 
gebracht. Of het nu gaat om ras, 
godsdienst, levensovertuiging, 
geslacht of seksuele gerichtheid, 
zulke uitingen van onverdraag-
zaamheid moeten we niet accep-
teren. Het is aan ons allemaal, de 
samenleving, om dit uit te dragen. 
Dat we elkaar niet benadelen op 

basis van bepaalde eigenschap-
pen, is in de eerste plaats een 
kwestie van goed fatsoen. 
Maar soms is optreden van de 
overheid nodig. Samen met de 
politie, de gemeente en antidis-
criminatiebureaus zet het OM 
zich in om dit tegen te gaan.
Dat is, en dat blijft, een prioriteit. 
Het OM heeft als taak om perso-
nen, die zich discriminerend uit-
laten over andere personen, op 
te sporen en te vervolgen. Of een 
persoon uiteindelijk strafrechte-
lijk vervolgd moet worden is een 
lastige vraag, waarvoor een zorg-
vuldige en doordachte afweging 
door de officier is vereist. 
Nu lossen we het probleem niet 
op door alleen maar te straffen, 
daar ben ik mij van bewust. Maar 
het OM brengt discriminatiezaken 
ook met een ander doel voor de 
rechter.
Omdat discriminatiezaken vaak 
op veel aandacht van de media 
kunnen rekenen, gebruiken we 
die aandacht graag om de aanpak 
van discriminatie extra in de kijker 
te spelen.
Op die manier roepen we de ver-
dachte publiekelijk ter verant-
woording en spreken we tegen ie-
dereen uit dat we zulk gedrag bij 
niemand tolereren: zo gaan we 
níet met elkaar om.  
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DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Bijeenkomst Evangelie en 
Moslims in De Spil
Kudelstaart - Op zondag 27 novem-
ber om 19.00 uur wordt in De Spil te 
Kudelstaart een bijzondere samen-
komst gehouden. Dominee Cees 
Rentier uit Amersfoort, predikant-
directeur van de stichting Evange-
lie en Moslims, hoopt er te spre-
ken. Dominee Rentier is een groot 
kenner van de Islamitische cultuur 
en religie in Nederland en daarbui-
ten. Dat is te danken aan zijn studie, 
maar ook aan zijn vele persoonlijke 
contacten met moslims. Hij zal in-
gaan op actuele vragen als ‘Geloven 

christenen en moslims in dezelfde 
God?’, ‘Is de islam een gevaar voor 
de Nederlandse samenleving?’ en 
‘Hoe ga ik om met mijn islamitische 
buurman?’. Naderhand is er ook ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar van gedachten te wis-
selen. De toegang en de koffie zijn 
gratis. Er wordt een collecte gehou-
den voor de onkosten. Nadere infor-
matie bij dominee Hans van Dalen 
via 0297-761672, via predikant@pg-
kudelstaart.nl of kijk op de website 
www.pgkudelstaart.nl 

Ophalen papier 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 26 novem-
ber gaan de leden van Drumfanfare 
Melomanie en Handboogvereniging 
Target weer huis aan huis oud pa-
pier ophalen. De lopers hopen na-
tuurlijk weer dat alle inwoners het 
papier in tilbare dozen aan de rand 
van de weg plaatsen. De opbrengst 
van het oud papier komt ten goede 
aan beide verenigingen. Daarna is 
de eerstvolgende ophaalronde za-
terdag 24 december. 

Dienst en buffet 
Oud Kath. kerk

Aalsmeer - Zondag 27 novem-
ber om 16.00 uur wordt een kerk-
dienst voor iedereen gehouden in 
de Oud Katholieke kerk. Voorganger 
is pastor Jacob Spaans en het orgel 
wordt bespeeld door Kees Blijdorp.
De schriftlezingen neemt Lisette Vis-
ser-Moleman voor rekening. Na af-
loop van de dienst is er ruimte voor 
informatie, kennismaking en koffie 
of thee. Als de Oud Katholieke kerk 
van Aalsmeer iets betekent in uw le-
ven of als u denkt dat deze kerk iets 
moois gaat toevoegen aan uw leven 
, wordt u (en eventuele partner) uit-
genodigd om deel te nemen aan een 
buffet na de dienst waar ook de bis-
schop van Haarlem aanwezig zal zijn. 
Hiervoor opgeven is wel een vereiste 
en dit kan via corbier.louman@het-
net.nl. De kosten zijn een vrijwillige 
bijdrage. Adres: Oosteinderweg 394.

Ontmoeting in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 30 no-
vember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting. Onder het genot van kof-
fie en/of thee even gezellig bijpra-
ten. Belangstellenden zijn van har-
te welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de websi-
te oosterkerk-aalsmeer.nl.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte 
zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op vrijdagavond 25 november om 
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Aardig mis-
schien om eens mee te vieren!

Lezing ‘Schuberts 
Winterreise’

Aalsmeer - De Zin Inn van de 
Doopsgezinde Gemeente nodigt 
belangstellenden uit voor een lezing 
op maandag 28 november over de 
betekenis van Schuberts Winterrei-
se. Het muziekstuk ‘De Winterreise’ 
van Schubert is gevuld met prach-
tige beelden en symboliek. Om dit 
indrukwekkende stuk te begrij-
pen gaat de groep een avond luis-
teren en spreken met Eric Groot-
el, zangcoach en Schubert kenner. 
Hij zal de aanwezigen meenemen 
op een pad van verdieping, zelfont-
dekking en reflectie met behulp van 
dit prachtige stuk. Stap binnen in de 
wonderlijke wereld van verhaal, mu-
ziek en betekenis. Aanvang is 20.00 
uur in de Zijdstraat 55 (Doopsge-
zinde kerk). De deur is open vanaf 
19.30 uur. Er wordt een bijdrage van 
5 euro per persoon gevraagd. Meer 
informatie: zininn@dgaalsmeer.nl

‘Amsterdam’ in 
Inloopcentrum

Aalsmeer - Tientallen beelden zijn 
er van Amsterdam en haar plei-
nen, van vroeger en nu. Wie is er 
nou niet in de hoofdstad geweest? 
Aan de hand van foto’s en filmpjes 
gaan onder het genot van een kop-
je koffie herinneringen opgehaald 
worden. Amsterdam telt zo’n 300 
pleinen, maar welk plein is nou de 
mooiste? Vrijdag 25 november staat 
dus in het teken van Amsterdam en 
haar pleinen tijdens de altijd gezel-
lige themamiddagen. Belangstellen-
den zijn van harte welkom van 14.00 
tot 15.30 in het Inloopcentrum voor 
ouderen in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 12. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden via 
06-22468574 en vraag naar Jennifer 
Jansen of Ellen Millenaar. Een mail 
sturen kan naar: emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl.

Orgelconcert 
Th. Griekspoor

Aalsmeer - Op zondag 27 novem-
ber zal de Aalsmeerse organist Theo 
Griekspoor een orgelbespeling geven 
op het mooie Leeflang/Reil orgel van 
de Paaskerk in Amstelveen. Het be-
treft een concert in de serie koffie-
concerten. Hij zal werken spelen van 
de componisten Bach, Mendelssohn-
Bartholdy, Schroeder, H. Andries-
sen en B. Bruin. Het concert begint 
om 12.00 uur en zal ongeveer vijfen-
veertig tot vijftig minuten duren. De 
toegang is voor iedereen gratis. Deze 
serie concerten spelen zich af in een 
gezellige open sfeer. De stoelen in de 
kerk worden naar het orgel toege-
draaid waardoor het zicht op de orga-
nist compleet is. De Paaskerk is gesi-
tueerd aan het Augustinuspark num-
mer 1, een zijweg van de Lindenlaan.

Uitvaartzorg De Meer
Loopkoets terug in Aalsmeer
Aalsmeer - Van 1922 tot 1948 
heeft er op de Uiterweg een loop-
koets gereden. Deze koets was spe-
ciaal gemaakt omdat de Uiterweg 
zo smal was dat er geen (rouw)au-
to op kon. Op deze manier zijn ve-
le Buurters op een waardige en pi-
eteitsvolle manier van de Uiterweg 
afgehaald. Deze koets werd niet ge-
trokken door paarden, maar door 
mensen. De Stichting Oud Aalsmeer 
heeft de koets nog in bezit, althans 
wat er nog van over is.
Sinds kort heeft Uitvaartzorg De 
Meer de mogelijkheid een loop-
koets te verzorgen. De loopkoets 
is een alternatief voor de rouwau-
to. Nabestaanden kunnen zelf de 
loopkoets met daarop hun dierbare 
op een waardige wijze begeleiden. 
Zo kunnen de nabestaanden dich-
ter en langer bij hun dierbare ge-
storvene blijven. Vanuit het woon-
huis of het uitvaartcentrum kan met 
loopkoets de weg gegaan worden 
naar de locatie van de plechtigheid 

en van daar tot nabij het graf. Door 
de geringe afmetingen kan de loop-
koets meestal zelfs binnen gereden 
worden in een kerk of aula bij een 
crematorium of begraafplaats. Door 
de grote wielen met massieve rub-
berbanden rolt de loopkoets zonder 
weerstand over zand- en grindpa-
den. Hellingen en stoepranden kun-
nen moeiteloos overkomen worden.
Bij de loopkoets is er uiteraard ge-
dacht aan de kinderen. Voor hen 
is er een extra duwstang gemaakt 
waardoor zij meer betrokken zijn bij 
het begeleiden van de loopkoets. 
Op rekken aan beide zijden van de 
kist kunnen bloemen neergelegd 
worden. De loopkoets is door 4, 6 
of zelfs 8 personen te begeleiden. 
Op deze wijze kunnen nabestaan-
den nabij betrokken zijn bij de uit-
vaart en tot het laatst hun dierbare 
begeleiden. Kijk voor meer informa-
tie op www.uitvaartzorgdemeer.nl of 
bel 06-57627540.

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. Mar-
kus, Hellouw en 16.30u. dienst 
met ds. R.C. Vervoorn, Heerde.

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

Woordcommunieviering met N. 
Kuiper. Zondag in Karmelkerk 
9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
  Zondag 16u. dienst met pastor 

Jacob Spaans.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. W.F. 
Warnar uit Lisse. 

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Op dinsdag 6 de-
cember 20u. met Hoite Slagter. 
Hoogtepunten uit het boek Job. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in ge-

bouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Bijeenkomst op maandag. Op 
28 november 20u. met evang. 
Jacques Brunt.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag dienst om 10u. met dhr. 

Arno Post.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Baby-

oppas en kinderwerk aanwezig. 
Spreker Dylan de Bruin.

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

ds. H. Biesma en 16.30u. met ds. 
J. Maliepaard. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

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

bet Geijlvoet. Collecte voor Ad-
ventsproject SSE. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

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

Zondag 10u. dienst met ds. M. 
Vermeij. Eerste advent.

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

E.J. Westerman, Aalsmeer. Or-
ganist: M. Noordam. Dienst om 
10u. in zorgcenrum met dhr. D.W. 
Vollmuller.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst 
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist: 
J. van der Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
27 november

Sieradenfeestje in Wereldwinkel
Franka wint zilveren collier
Aalsmeer - Het was lekker druk in 
de Wereldwinkel tijdens het jaarlijk-
se sieradenfeestje en er zijn weer 
veel mooie fairtrade sieraden en 
shawls verkocht. Goed nieuws voor 
de producenten. Want door de ver-
koop van deze producten kunnen 
de makers in ontwikkelingslanden 
investeren in een duurzame toe-
komst voor zichzelf en hun gezin. 
Tijdens het jaarlijkse Sieradenfeest-
je in de Wereldwinkel wordt ook al-

tijd een ketting verloot en de geluk-
kige winnaar dit jaar is Franka Ries-
meijer. Franka is fan van Tony’s Cho-
colonely en een trouwe klant van de 
Wereldwinkel. Zij ontving haar prijs, 
een zilveren collier uit Mexico, uit 
handen van Marjolein Jansen, een 
van de medewerkers in de Wereld-
winkel Aalsmeer, gevestigd in de 
Zijdstraat op nummer 15. Kijk voor 
meer informatie op www.wereld-
winkelaalsmeer.nl.
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Muziek/Toneel
Donderdag 24 november:
* Comedyclub Bababoom in Studio’s 
Aalsmeer vanaf 20u.
Vrijdag 25 november:
* Pop met Rob Taekema in Oude 
Veiling, Marktstraat, 14-16u.
* Voorstelling ‘As I Lef My Father’s 
House’ in Wellant College Westplas-
mavo, J.C. Mensinglaan v/a 20u.
* Vrijdagshow met live Never the Sa-
me en Bring it Back in N201, Zwar-
teweg. Open vanaf 20.30u.
25 en 26 november:
* Revue Toneelvereniging Kudel-
staart ‘D’r op of d’r onder’ in Dorps-
huis. Vrijdag en zaterdag 20.15u. 
Zaterdag 26 november:
* Optreden band Dead Cat Stimpy 
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
* Hardcore Reload in N201, Zwarte-
weg. Zaal open vanaf 22u.
* Soulmachine live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 22u.
Zondag 27 november:
* Optreden The Amazing Stroopwa-
fels bij Bob en Gon in The Club van 
Studio’s Aalsmeer vanf 15u.
* Koninklijk Toonkunstkoor brengt 
Weihnachts Oratorium van Bach in 
De Bloemhof, Hornweg v/a 15.30u.
* Plug & Play in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 15u.
* Snatch It Back uit Wales live in The 
Shack in Oude Meer vanaf 16u.
* Amanda Rhéaume Trio in De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.

Films
Zaterdag 26 november:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat. Aanvang: 21u. 
Open vanaf 20.30u. 
26 en 27 november:
* Animatiefilm ‘Vaiana’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Zaterdag en zondag om 
12.45u. Woensdag om 15.15u.
30 november en 1 december:
* Ladies Night met film Stoof 2 in 
Bioscoop Aalsmeer. Woensdag en 
donderdag vanaf 20.30u.

Exposities
Zaterdag 26 november:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
26 en 27 november:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a 
10.00 uur. 
Tot en met 4 december:
* ‘Starting over Late’, expositie in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u.
Tot en met december:
* Expositie leden van Fotogroep 
Aalsmeer om 15.30u. in wijkcentrum 
Voor Elkaer in Kudelstaart 
Tot 6 januari:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden. 
Tot en met 15 januari:
* Expositie Marianne Houtkamp in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.

Diversen
Donderdag 24 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Derde Bokbiertocht bij vijf horeca-
zaken in Centrum van 20 tot 23u.
* Quiz Popkenner in The Beach, 

Oosteinderweg 247a vanaf 20u.
24 tot en met 26 november:
* Pop-up Store met feestelijke ca-
deaus, Innerwheel Aalsmeer, in win-
kel op Molenplein. Donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10 tot 17u.
24 en 25 november:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 25 november:
* Filmbeelden en foto’s over Amster-
dam in Inloopcentrum in Irene, Ka-
naalstraat van 14 tot 15.30u.
* Thema-middag OVAK over fysio-
therapie en bewegen in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 14u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 26 november:
* Pietenfeest in Centrum voor kinde-
ren van 13 tot 15u.
* Star Wars Event in lege pand Zijd-
straat 10, Boekhuis en Dutch Garri-
son, Van 12 tot 16u.
* Sintfeest in Oosteinde, Polder-
meesterplein van 11.30 tot 14u.
* Sint en Pietenbingo in The Beach, 
Oosteinderweg 43a vanaf 21u.
26 en 27 november:
* Watertoren, Kudelstaartseweg 
open. Zaterdag van 10 tot 14.30u. 
en zondag van 13 tot 17u.
* Kerst en brocante verkoop aan 
Kudelstaartseweg 36. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 17u.
Zondag 27 november:
* Ringvaartloop. Start bij Atletiek-
vereniging in Sportlaan om 11u. 
Kidsrun start 10.30u.
* Vogelbeurs in hal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Kidspraise in Oosterkerk, Oostein-
derweg vanaf 16.30u.
* Bijeenkomst over Evangelie en 
Moslims in De Spil, Kudelstaart, 19u.
Maandag 28 november:
* Lezing, luisteren en praten over 
Schuberts Winterreise bij Zin Inn 
van Doopsgezinde Gemeente, Zijd-
straat 55 vanaf 20u.
Dinsdag 29 november:
* Sintmiddag voor ouderen in wijk-
punt Voor Elkaer, Kudelstaart van 
14.30 tot 16.30u.
* Kaartavond Ons Genoegen in De 
Meander, Clematisstraat v/a 19.30u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
Woensdag 30 november:
* Inloop bij Oost-Inn, 9.30-11.30u. In 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Winterfair in Kloosterhof, Clematis-
straat van 14.30 tot 17u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

Bijeenkomsten
Donderdag 24 november:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in raadskelder, 
gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 26 november:
* T met AB over en in de bibliotheek, 
Marktstraat van 15 tot 17u.
Maandag 28 november:
* Open huis over en in ‘huiskamer’ 
De Oude Veiling, Marktstraat van 
17.30 tot 19.30u.
* Infoavond over bestemmingsplan 
Aalsmeer Dorp in gemeentehuis van 
20 tot 21.30u. 
Maandag 28 november:
* Wijkoverleg De Dorper in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
* Dorpsoverleg wijkraad Kudelstaart 
in Dorpshuis vanaf 20u.

Nieuwe film in Bioscoop Aalsmeer
3D-bril mee naar ‘Vaiana’
Aalsmeer - Drieduizend jaar gele-
den trokken de grootste zeevaar-
ders ter wereld over de stille oceaan 
om de vele eilanden van Oceanië 
te ontdekken. Tot daar op een dag 
een einde aan kwam en nog steeds 
weet niemand hoe dat ooit kon ge-
beuren… Walt Disney Studios pre-
senteert ‘Vaiana’, een animatiefilm 
over de avontuurlijke en dappere 
Vaiana, die één grote missie heeft: 
de oceaan over zeilen en de eeu-
wenoude tradities van haar voorou-
ders herstellen. Op deze spannen-
de ontdekkingsreis ontmoet Vai-
ana halfgod Maui, die haar bege-
leidt in haar zoektocht. Samen zei-
len zij de oceaan over op een waan-
zinnig avontuur. Onderweg nemen 
zij het op tegen vreselijke monsters 
die hun missie proberen te dwars-
bomen en ontdekt Vaiana iets waar 

zij altijd al naar heeft gezocht: haar 
identiteit. Geregisseerd door het be-
kende filmmakers team Ron Cle-
ments en John Musker en geprodu-
ceerd door Osnat Shurer Vanaf za-
terdag 26 november is het mogelijk 
om samen met Vaiana op een waan-
zinnige avontuur te gaan. De Film 
draait deze dag en zondag 27 no-
vember vanaf 12.45 uur in Bioscoop 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. De 
animatiefilm duurt 113 minuten. En 
vergeet niet een 3D-bril mee te ne-
men! Ook te zien op woensdag 30 
november vanaf 15.15 uur. 
Uiteraard worden in Bioscoop 
Aalsmeer nog veel meer films voor 
alle leeftijden vertoond. Kijk hier-
voor op de overzichtelijke website. 
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 en via bioscoop@studios-
aalsmeer.nl

Laatste weekend voor revue
Nog enkele kaarten voor 
‘D’r Op of D’r Onder’
Kudelstaart - Komend weekeinde 
valt definitief het doek voor de zelf-
geschreven Kudelstaartse revue dat 
zich afspeelt rondom buurthuis De 
Zwarte Zwaan. Als de gordijnen za-
terdag 26 november aan het einde 
van de spetterende finale act slui-
ten, hebben de spelers, dansers, tie-
ner-dansgroep en technische crew 
er zes geweldige voorstellingen op 
zitten. De reacties zijn vol lof, de 
zaal zit iedere voorstelling goed vol 
en het applaus klinkt dankbaar. “De 
beste revue sinds jaren”; zo hebben 
meerdere bezoekers het geheel be-
oordeeld, hetgeen de enthousias-
te groep vrijwilligers vleugels geeft. 
Komend weekeinde mogen zij nog 
twee keer knallen, voordat de mooie 
kostuums weer opgeborgen worden 
en sprekende decorstukken gede-
monteerd zullen worden. 
Zaterdag 26 november is al weken 
uitverkocht, maar voor vrijdag 25 
november zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar! Voor u wordt het de 
laatste kans om erbij te zijn. Hoe? 
Door bij Gall&Gall in Kudelstaart of 
Bakkerij Vooges in de Zijdstraat een 

toegangsbewijs voor 10 euro aan te 
schaffen. Het Dorpshuis opent voor 
u haar deuren om 19.30 uur waar 
aan de bar een heerlijk kopje koffie 
te verkrijgen is. Om 20.15 uur dimt 
het licht en opent het doek, zodat u 
vanaf dan een avondvullend en ge-
varieerd programma gepresenteerd 
krijgt met zang, dans, een serieuze 
noot, maar bovenal veel hilariteit in 
de diverse sketches. In de pauze is 
er behalve gelegenheid om de dorst 
te lessen ook een verloting met ori-
ginele prijzen! Na afloop wordt er 
onder het genot van een drank-
je uiteraard graag nog even met el-
kaar nagepraat. De spelers hopen 
u te mogen zien, zodat u met eigen 
ogen kunt aanschouwen hoe de 
zussen Sjaan en Door er een beetje 
een potje van maken in hun Buurt-
huis... En als de gemeente dan ook 
nog tegenwerkt, lijkt het einde na-
bij. Zal het reddingsplan zijn vruch-
ten af werpen? Velen van u uit de 
omgeving weten inmiddels hoe het 
af gaat lopen. Zo niet: zorg dat u het 
niet mist, voordat het echt te laat is! 
Tot in het Dorpshuis!

Zaterdag optreden Soulmachine
‘Snatch It Back’ uit Wales 
zondag live in The Shack
Oude Meer - Aankomend week-
end staat The Shack weer bol van 
de live-muziek. Zaterdag 26 novem-
ber, op veler verzoek weer terug in 
The Shack: Soulmachine! Een band 
die al twee keer eerder met heel 
veel succes op het Shackpodium 
stond. Een band van aparte klas-
se die met groot enthousiasme een 
weergaloze dampende soul & funk 
show hebben neergezet. Soulma-
chine is één van de weinige bands 
in Nederland die alle soul- en funk-
hits nog speelt zoals ze in de jaren 
zestig tot tachtig gespeeld werden. 
De band speelt pure authentieke 
soul en funk met krakers als I’m A 
Soulman, I Feel Good en andere on-
vergetelijke hits van onder andere 
James Brown, Otis Redding, Aretha 
Franklin en Tina Turner. De elfkop-
pige soulformatie bestaat uit: soul-
zangers Ben Sims en Johnson Ga-
briel, zangeressen Iris Fricke en Rini 
Kleijn, Peter Bouw op toetsen, Bart 
van Ballegooijen op tenorsax, Erik 
Lenting op trompet, Wim Hofman 
op tenor/altsax, Jeroen Fleskens op 
gitaar, Joop de Kleuver op bass en 
Richard Schoonderbeek op drums. 
Een heerlijke dans-, luister- en mee-
zingavond. Op zondag 27 novem-
ber heeft The Shack de legendari-
sche band ‘Snatch It Back’ uit Car-
diff, Wales weten te strikken voor 
een optreden in Oude Meer. De-
ze vier toffe gasten uit Wales ston-
den in 2014 al met veel succes op 
het podium in Oude Meer. Snatch It 
Back was de afgelopen 30 jaar een 
van de meest succesvolle bands in 

Engeland en in Europa, en werden 
ook wel The South Wales Fabulous 
Thunderbirds genoemd! In 1983 op-
gericht door Chris Rees en Paul Hig-
gins. In 1987 namen ze hun eerste 
album ‘Live on Broadway’ op, waar-
na het toeren met de band begon. In 
die tijd kwamen ze ieder jaar terug 
om op te treden in Frankrijk, Bel-
gië, Duitsland, Zwitserland en on-
der andere in Paradiso, Amsterdam, 
want Nederland was hun tweede 
thuis geworden. Inmiddels zijn er 
de afgelopen jaren vijf albums uit-
gebracht en niet zonder succes. 
In 2004 werd Chris Rees, door ge-
zondheid redenen vervangen door 
voormalig harmonica student van 
Rees: Justin Alexander. Samen met 
Paul Higgins op bass en zang, Dave 
Dearnaley op gitaar en Ian Davis op 
drums zijn de mannen van Snatch It 
Back ‘Back on Track’. Ook deze band 
is een absolute aanrader om live te 
gaan zien én horen!

Tribute to The Doors
Voor in de agenda: Vrijdag 2 decem-
ber: Tribute to The Doors! Dit eerbe-
toon aan The Doors is een unieke 
beleving! Professionele muzikanten 
kruipen in de huid van deze legen-
darische band.
Zaterdag 26 november open van-
af 20.00 uur. Aanvang Soulmachi-
ne rond 22.00 uur. Entree is 10 eu-
ro. Zondag 27 november open van-
af 15.00 uur. Start Snatch It Back om 
16.00 uur. Entree 8 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

Dead Cat Stimpy in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 26 november weer een live 
act in Joppe. De one man band 
‘Dead Cat Stimpy’ komt optreden in 
het café in de Weteringstraat. Ge-
wapend met een gitaar, een bas-
sdrum en een snare die hij met zijn 
voeten bedient brengt Stimpy zijn 

stevige bluesy rock and roll ten ge-
hore. Stimpy klinkt alsof hij zo uit de 
jaren vijftig komt. Catchy, ruwe rock 
met een erg oude vibe en rokeri-
ge vocalen die het wat punky doen 
klinken. De act begint om 21.30 uur 
en de toegang tot café Joppe in het 
Centrum is geheel gratis.

Veel bekende hits in N201
Vrijdagshow met ‘Never the 
Same’ en ‘Bring it Back’
Aalsmeer - Vrijdag 25 november 
veel gezelligheid in N201 met veel 
bekende hits; live gebracht door de 
bands Never the Same en Bring it 
Back! Never the Same is een in de 
regio bekende coverband, die in-
middels al 13 jaar bestaat! Het re-
pertoire omvat diverse lekker in het 
gehoor liggende covers waar een 
eigen draai aan gegeven is. Door de 
sterke vocale bezetting is de band 
in staat elk genre te spelen, wat tot 
uiting komt in de nummers die ge-
speeld worden. Zowel nieuwe als 
oude, Nederlandstalige als interna-
tionaal bekende nummers heeft de-
ze band zich eigen gemaakt; Never 
the Same is een band waar ieder-
een van kan genieten en bestaat uit
zangeres Carine van den Brûle, gi-
taristen Kamiel Kluft en Richard 
Booter, toetsenist Paul Ravelli, bas-
sist Martien van Dijk en drummer 
Ramon Gebhard. Bring it Back trapt 
de avond af en waar deze band ook 
optreedt, één ding is altijd gegaran-
deerd: echte, swingende live mu-
ziek waar het speelplezier van af-

spat! Bring It Back bestaat uit tien 
ervaren muzikanten die samen meer 
dan duizend optredens in binnen- 
en buitenland hebben verzorgd. 
Het brede repertoire bevat naast al-
le bekende meezingers en classics 
uiteraard ook alle moderne hits en 
verrassende compilaties. De band 
heeft een ijzersterke en brede in-
strumentale bezetting: een krachti-
ge ritmesectie, een sterke zangeres 
en een imponerende blazersgroep 
met trompet, sax en trombone die 
je verrassen met knallende klas-
siekers. Kortom: laat Bring It Back 
je meeslepen tijdens een avond vol 
echte muziek! Bezetting: Anja Doze 
op zang, Richard Noya van Delzen 
op gitaar, Roy Versteegen en Ben de 
Boer op bas, Paul Ravelli op toetsen, 
André Bitter op saxofoon, Parulian 
Ruijsenberg op trompet, Lex Keere-
weer op trombone en Ed IJsbrandij 
op drums
Zaal N201, Zwarteweg open: 20.30 
uur, entree: 5 euro. Kaarten zijn 
vooraf ook verkrijgbaar via de band-
leden.

Hardcore Reload in N201
Aalsmeer - Feesten en concepten 
komen en gaan, trends veranderen 
voortdurend, maar Hardcore Reload 
is al vele jaren niet weg te denken 
in het regionale hardcore circuit en 
dat is tamelijk uniek te noemen. In-
houdelijk is het altijd meegegaan in 
de trend van de dag en daarom be-
looft het ook zaterdag 26 novem-
ber weer een rammer van een edi-
tie te worden vol uptempo hardcore! 
Sinds het ontstaan van het genre is 
hardcore een bekend fenomeen in 
de regio en N201 was er begin jaren 
negentig als een van de eerste lo-
caties bij waar veel feesten georga-
niseerd werden. In tegenstelling tot 
vele popzalen en mega evenemen-
ten draait het bij Hardcore Reload 
niet om de allerduurste line-up en 
veel poeha, maar puur om de lief-

hebbers en de muziek zelf en wordt 
meestal gekozen uit talentvolle op-
komende dj’s die letterlijk in hoog 
tempo hun sporen aan het verdie-
nen zijn in het hardcore circuit. Zo 
ook aanstaande zaterdag met dj’s 
Cryogenic, Repix, Chaotic Hostility, 
DRS, Unproven, Re-spect, Thosba 
en contestwinnaar Acces One. Ge-
garandeerd de hele avond vol gas 
uptempo hardcore nieuwe stijl met 
veel eigen producties, razendsnel-
le mixtechnieken en vooral heel veel 
gezelligheid met alle liefhebbers 
onder elkaar! Zaal open: 22.00 uur. 
Kaarten zijn 10 euro in de voorver-
koop via nowonlinetickets.nl en (in-
dien beschikbaar) 12,50 euro aan 
de deur van N201 aan de Zwarte-
weg op de avond zelf. Minimumleef-
tijd is 18 jaar en ID verplicht.

Zondag concert in Oude Veiling
Amanda Rhéame Trio live
Aalsmeer - Het Amanda Rhéaume 
Trio uit Canada verzorgt aanstaan-
de zondag 27 november een optre-
den in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Het concert wordt georgani-
seerd door Muzikaalsmeer en Strict-
ly CountryRecords.com. De aanvang 
is 15.00 uur. De Canadese zange-
res Amanda Rheaume won in 2014 
de Canadian Folk Music Award als 
‘Aboriginal Songwriter of the Year’ 
en was dat jaar genomineerd voor 
de prestigieuze Juno Award. Haar 
krachtige, wat schorre stem en een 
talent om originele en zeer toegan-
kelijke rootsy pop muziek te pro-
duceren zette haar op korte tijd op 
een hoog muzikaal voetstuk in Ca-
nada en snel daarna ook in de USA, 
Centraal Amerika, Europa en an-
dere streken. Ook trad ze meerde-
re malen op voor de troepen in Af-
ganistan. Tot nu toe heeft ze vier 
cd’s uitgebracht. Met haar laat-
ste cd ‘Holding Patterns’ (2016) en 
haar single ‘Red Dress’ haalt Aman-
da geld op voor goede doelen die zij 
vertegenwoordigt en uiteraard een 
warm hart toe draagt. Haar trio be-
staat verder uit Marie-Josee Dande-
neau op bas en vocalen en de te-

vens Canadese Anders Derup op 
(slide)gitaar, mandoline en vocalen. 
Kaarten reserveren wordt aanbevo-
len en kan via: SCR@PieterGroen-
veld.com of info@deoudeveiling.nl

Vrijdag optreden Rob Taekema 
In samenwerking met Het Cultuur-
punt Aalsmeer biedt Huiskamer 
De Oude Veiling op vrijdag 25 no-
vember mooie klassieke pop met 
Rob Taekema. Denk aan de Beatles 
maar ook aan oudere popmuziek. Er 
mogen verzoeknummers ingediend 
worden. Uiteraard zal er ook van al-
les te eten en te drinken zijn! 
Rob is zijn professionele carriè-
re begonnen in de jaren tachtig als 
zanger en gitarist van de band Fruit-
cake (My feet won’t move), heeft ja-
renlang gespeeld in Europa en Ja-
pan. Was leider van de huisbands 
van TV-talkshows van Gert Berg en 
Jos Brink en heeft vele (inter)-natio-
nale sterren begeleid. Het optreden 
is van 14.00 tot 16.00 uur in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmel-
ding noodzakelijk. Dit kan bij Geer-
tina Hendriksen via ghendriksen@
amstelring.nl of bel 06-12776772.

AGENDA

Comedy met 
Badaboom
Aalsmeer - Door de komst van Ba-
daboom is het een stuk leuker ge-
worden in Aalsmeer. Want de co-
medy avonden van Badaboom be-
horen tot gezelligste avonden in de-
ze contreien. De jongens van Bada-
boom doen ieder seizoen hun best 

om nationale en internationale top-
acts naar Studio’s Aalsmeer te ha-
len. Ook dit seizoen belooft het weer 
een spektakel te worden. Voor de 
show vanavond, donderdag 24 no-
vember, hebben ze onder ande-
re Pieter Jouke van BNN’s comedy 
programma Padoem Patsss! en de 
Canadese YouTube sensatie Daniel-
Ryan Spaulding weten te strikken. 
De voorstelling begint om 20.00 uur. 
Info en kaarten: www.badaboom.tv. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

SINT-KOOPJE:

SINT-TIP:NIEUW:

SINT-AANBIEDING:

Kindergitaar
‘Gomez’ €69,-

Keyboard
‘Medeli’ €159,-

Lessenaar ‘Boston’
(met hoes) €19,95

Groot assortiment 
(gitaar)kabels





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

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

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

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

Officiële Mededelingen
24 november 2016

- Thailandlaan 3 en 5, 1432 DJ (Z-2016/060876), het 
plaatsen van een tussenvloer, het plaatsen van 2 nood-
deuren t.g.v. inrichtingswerken, het oprichten van een 
magazijnstelling

- Pontweg 7, 1432 BW (Z-2016/061131), het aanleggen 
van een dam met duiker ter vervanging van de bestaande 
brug en het aanleggen van een in- en uitrit

- Pontweg 7A, 1432 BW (Z-2016/061091), het oprichten 
van een woonhuis

- Helling 19, 1431 BR (Z-2016/061433), het kappen van 
bomen, het verleggen van parkeerplaatsen en plaatsen 
van een ketenpark

- Kerkweg 30, 1432 EJ (Z-2016/061573), het uitbreiden 
van een woonhuis

- Herenweg 60, 1433 GB (Z-2016/061584), het plaatsen 
van beschoeiing, het graven van een nieuw oppervlakte-
lichaam, het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het 
oprichten van een woonhuis met bijgebouwen

- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/061775), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. een ontheffing voor 
het hebben en mogen gebruiken van 62 parkeerplaatsen 
t.b.v. het hotel en restaurant

- Helling 49, 1431 BR (Z-2016/061765), het plaatsen van 
een brug

- Ophelialaan 83, 1431 HB (Z-2016/061763), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Sierteeltstraat 127 en 129, 1431 GM (Z-2016/053485), 

het oprichten van het Green Trade Center met aanliggende 
verwerkingsruimte en parkeergarage naast de huidige Wa-
terdrinker. Verzonden: 15-11-2016 

- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/056921), het wijzi-
gen van gevels van loods 3. Verzonden: 16-11-2016

- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/051123), het aanleggen 
van 9 nieuwe in-/en uitritten voor 9 woningen. Verzon-
den: 16-11-2016

- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/060330), het kappen 
van een wilgenboom aan voorzijde naast de brug. Verzon-
den: 18-11-2016

- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/050192), het plaatsen 
van een terrasoverkapping over het bestaande terras van 
het restaurant. Verzonden: 17-11-2016

- Marktstraat 24, 1431 BE (Z-2016/053961), het intern ver-
bouwen van kantoor naar studio. Verzonden: 17-11-2016

- Parkeerplaats Praamplein tegenover 2, 1431 CV (Z-
2016/051849), het tijdelijk plaatsen van een geldkiosk. 
Verzonden: 14-11-2016.

- H. Bierlingstraat 1, 1432 PN (Z-2016/058373), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 18-11-2016

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie.

Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk. 
-  Hornweg 81, 1432 GE (Z-2016/060733), het aanleggen 

van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtin-
gen

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/056958), brandveilig ge-

bruik ten behoeve van bakkerij Bakkersland
- Aalsmeerderweg 453, 1432 ED (Z-2016/060576), het ver-

wijderen en afvoeren van asbesthoudende beschoeiing
- Hugo de Vriesstraat 89, 1431 KA (Z-2016/060987), het 

verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mu-
tatiewoning

- Violenweg 7, 1431 TW (Z-2016/060986), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning.

- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016/060572) brandveilig 
gebruik t.b.v. horeca-inrichting

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

Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is geaccepteerd:
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/060572), brandvei-

lig gebruik t.b.v. horeca-inrichting
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen: 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Uiterweg 401 en 403, 1431 AM (Z-2016/058584), het 

slopen van bestaande kasspanten, funderingen en beton-
paden. De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/046359), het wijzi-

gen van de gevels en het aanbrengen van rolschermen bij 
de overkapping. Verzonden: 18-11-2016

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderplassen (Z-2016/061497), Vuur en licht op 

het water op 2 september 2017, ontvangen 16 november 
2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein Z-2016/059942), Verkoop gegrilde en ge-

frituurde kipproducten van 24 november 2016 t/m 31 
december 2017. Verzonden: 16-11-2016

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016-060914), Studios 

Aalsmeer Horeca B.V., ontvangen 14 november 2016

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Punterstraat 8 (Z-2016/041959) L. van den Broek te 

handelen onder de naam Bertram & Brood, verleend 18 
november 2016

- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803) cafe Op de Hoek, 
verleend 22 november 2016

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016-060914), Studios 

Aalsmeer Horeca B.V., ontvangen 14 november 2016

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Punterstraat 8 (Z-2016/041959) L. van den Broek te 

handelen onder de naam Bertram & Brood, verleend 18 
november 2016

- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803) cafe Op de Hoek, 
verleend 22 november 2016

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016-060914), Studios 

Aalsmeer Horeca B.V., ontvangen 14 november 2016

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergun-
ning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803) café Op de Hoek, 

verleend 22 november 2016

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44,1431HZ (Z-2016/061940), Optreden van 

een band op 17 december 2016, melding akkoord 21 no-
vember 2016

- Sportlaan 44,1431HZ (Z-2016/061940), Viering van de 
laatste werkdag met een zanger/DJ op 30 december 
2016, melding akkoord 21 november 2016

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

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

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

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

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

- Installeer 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 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij hou-
ding 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

Baanders B.P. 05-11-1988 14-11-2016
Boba B. 09-09-1974 15-11-2016
Syauta H.M.D.F. 20-08-1970 14-11-2016

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

MELDINGSPLICHT GROTE EN RISICOVOLLE 
EVENEMENTEN IN 2017

Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan 
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij 
de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor 
evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in ge-
bouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het 
piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en 
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt 
van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de acti-
viteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een 
evenement afkomt of de locatie van het evenement. Vanwege 
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is 
het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed 
beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenemen-
ten in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op 
mogelijke knelpunten.

LET OP: Als u een evenement heeft aangemeld voor een be-
paalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een 
evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aan-
melding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen 
van de gemeente Aalsmeer. 

Hoe doet u een melding over een groot of risicovol 
evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem con-
tact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, tel. (020) 5404911. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie 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. 
- Mr. Jac. Takkade tussen nr. 21A en 33A, 1432 CB (Z-

2016/060893), het aanbrengen van 4 passeerstroken en 
aanpassen van 1 drempel t.b.v. asfaltverharding

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.



Officiële Mededelingen
24 november 2016

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

Vervolg van vorige blz. aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 28 ok-
tober 2016 voor 6 weken op de volgende wij-

zen voor een ieder ter inzage: woning op het 
adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel is ge-
legen ten noorden van de nieuwbouwwijk 
Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het 
perceel ligt ten noorden van de Aalsmeer-
derweg tussen de woningen Aalsmeerderweg 
339 en 343.

t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ont-
werpbesluit weigering omgevingsvergunning 
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-

sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a

t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. Polder-
zoom fase 1 met de bijbehorende stukken 
alsmede met het besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder.

t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzie-
ningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Gezellig op wintermarkt
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
19 november werd in Zorgcentrum 
Aelsmeer en in verpleeghuis Ro-
zenholm een wintermarkt gehou-
den. De verkoop van allerlei spul-
letjes voor met name de kerstda-
gen is in eerste instantie bedoeld 
voor alle bewoners om kerst-aanko-
pen te kunnen doen, maar uiteraard 
is publiek ook welkom. Graag zelfs, 
want hoe meer volk hoe hoger de 
opbrengst. Gelukkig mochten ve-
le bezoekers welkom geheten wor-
den en, misschien wel belangrijjker, 
er is goed verkocht! Naast decora-
tie- en cadeau-artikelen waren er 
ook boeken te koop, evenals door 
bewoners zelfgemaakte producten 
en er kon deelgenomen worden aan 

Foppe de Haan en Mike van der Laarse nemen hun cheques in ontvangst.

Opbrengst voor twee goede doelen
Gelegenheidscoalitie VVD/ 
CDA wint Slag om Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdagavond 16 no-
vember was het een drukte van be-
lang in de nagelnieuwe bedrijfskan-
tine van Jachtwerf Gouwerok in de 
Dorpsstraat. De beide Lionsclubs 
van Aalsmeer organiseerden daar 
een geheel nieuw evenement: De 
Slag om Aalsmeer, het slimme en 
gezellige Lions bedrijvenspel waar-
bij het draait om samenwerking en 
kennis met als doel het genereren 
van fondsen voor goede doelen in 
dit geval het Foppe Fonds van Fop-
pe de Haan.
Negentien teams van bedrijven en 
instanties uit Aalsmeer en daar bui-
ten - in totaal 95 personen - gingen 
in de slag met de vele, soms pittige 
vragen waarvan er elke 4 minuten 
een nieuwe reeks op tafel kwam. 
Leuk om te zien dat de teams on-
derling ook behoorlijk fanatiek be-
zig waren om een zo hoog mogelij-
ke score te behalen. Na een ener-
verende anderhalf uur waarin vele 
zuchten en kreten werden geslaakt, 
kwam het team van de ‘gelegen-
heidscoalitie’ CDA/VVD als duidelij-
ke winnaar uit de bus. Het team van 
Soep Aalsmeer werd tweede en dat 
van Schildersbedrijf Joh. Hoogstra-
ten veroverde de derde plek. Onder 
de overige deelnemers waren onder 
andere teams van Loogman, Hoek-
water, de ESA, PACT Aalsmeer, His-
torische Tuin, Rotary en Aannemers-
bedrijf van der Drift.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd 

een heerlijk buffet geserveerd en 
na afloop daarvan kreeg de beken-
de voetbalcoach Foppe de Haan het 
woord om de aanwezigen wat te 
vertellen over zijn Foppe Fonds. Dit 
fonds helpt gehandicapte sporters 
met hulpmiddelen en Foppe wist 
met passie en overtuiging dit fan-
tastische goede doel naar voren te 
brengen. Ook nam hij op z’n geheel 
eigen wijze de aanwezigen mee in 
de vijf ‘F-en’ van Foppe. Een zeer 
inspirerend verhaal. De vergelij-
king tussen voetbal en de dagelijkse 
praktijk was aansprekend. Daarna 
kreeg hij een cheque van 5.500 euro 
uitgereikt waarmee hij uiteraard be-
hoorlijk in z’n nopjes was. Als toe-
gift werd ook nog een cheque van 
1.500 euro uitgereikt aan Mike van 
der Laarse van de in Aalsmeer be-
kende Mike Multi Foundation, even-
eens een fonds dat sporten voor 
mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking mogelijk 
maakt. Voor hem kwam deze gift als 
een totale verrassing!
Zo’n 40 leden van beide Lionsclubs 
werkten onderling goed samen wa-
ren druk in de weer om de avond 
in goede banen te leiden. Uit de ve-
le positieve reacties na afloop bleek 
duidelijk dat de deelnemers een pri-
ma avond hebben beleefd. De eer-
ste aanmeldingen voor een tweede 
editie zijn al binnen dus de Slag om 
Aalsmeer krijgt ongetwijfeld in no-
vember 2017 een vervolg.

Aalsmeer - De twee vriendinnen 
Paula en Linda organiseren dit jaar 
voor de zesde keer een kerst en bro-
cante verkoop. Deze keer met en-
thousiaste versterking van Reni uit 
Rijsenhout en Loes uit Nieuwkoop. 
Voorgaande jaren was het een groot 
succes en bezochten veel mensen 
de verkoop. Dé reden voor de vrien-
dinnen om ook dit jaar weer een 
kerst en brocante verkoop te hou-
den. De vele kerst, brocante en re-

tro items worden binnen, in de tuin-
kamer en buiten in de grote tent aan 
het water getoond. En dit alles kan 
aanstaande zaterdag 26 en zondag 
27 november bewonderd worden. 
Op beide dagen staan van 10.00 tot 
17.00 uur de deuren weer open. Ie-
dereen wordt van harte welkom ge-
heten. De koffie en thee staan klaar. 
Adres is Kudelstaartseweg 36. Par-
keren kan op eigen terrein en op het 
naastgelegen Surfeiland.

Brocante- en kerstverkoop
aan Westeinder

Sophie en Melle in Brussel
Kinderburgemeesters praten 
met Europarlementariërs
Aalsmeer - De kinderburgemees-
ters van Aalsmeer en Amstelveen, 
Sophie van Raaphorst en Melle Vos, 
zijn donderdag 17 november naar 
het Europees Parlement in Brussel 
geweest. Dit in het kader van In-
ternational Children’s Day. De twee 
meiden vertegenwoordigden Ne-
derland samen met Jimmy Andrea 
en Annigje van Paridon. De kin-
deren waren uitgenodigd door het 
Children’s International Press Cen-

tre (CIPC). Sophie van Aalsmeer 
Melle van Amstelveen zijn in Brussel 
aan de slag gegaan als kinderjour-
nalist van het CIPC. Beide kinder-
burgemeesters hebben in Brussel 
in gesproken met Europarlemen-
tariërs. Ze vroegen aandacht voor 
onderwerpen die wereldwijd actu-
eel zijn voor kinderen, zoals welkom 
vluchtelingenkinderen, stop kinder-
mishandelingen, beschermen tegen 
drugsdealers en stop cyber pesten. 

Maandagavond in gemeentehuis
Info bestemmingsplan 
‘Aalsmeer Dorp’
Aalsmeer - Op maandag 28 no-
vember wordt een informatiebijeen-
komst gehouden door de gemeente 
over het voorontwerp bestemmings-
plan ‘Aalsmeer Dorp’. De avond ge-
houden in de burgerzaal van het ge-
meentehuis van 20.00 tot 21.30 uur. 
De avond begint met een presen-
tatie door wethouder Gertjan van 
der Hoeven. Daarna kunnen be-
zoekers de informatieborden bekih-
ken, in gesprek gaan met ambtena-
ren en desgewenst een reactiefor-
mulier invullen. Tot 23 december ligt 
het voorontwerp ter inzage. Tot deze 
datum kunnen ook inspraakreacties 

gestuurd worden per mail of schrif-
telijk naar de gemeente. Het gebied 
van het voorontwerp bestemmings-
plan wordt begrensd door de Ring-
vaart, de Oude Spoorbaan, Stom-
meerkade en door de achterzijden 
van de percelen aan de Stations-
weg, de Uiterweg en de Brande-
wijnsloot. 
Na de terinzagelegging worden al-
le reacties verwerkt en beantwoord. 
Dan neemt het college van burge-
meester en wethouders een besluit 
over eventuele wijzigingen. De defi-
nitieve beslissing neemt uiteindelijk 
de gemeenteraad.

allerlei spelletjes waar leuke prij-
zen mee te winnen waren. Het rad 
van avontuur draaide regelmatig en 
een gokje wagen kon met envelop-
pen trekken. De innerlijke mens zat 
ook goed in de tehuizen. Verse ap-
peltaart, cake en pannenkoeken, 
natuurlijk koffie en thee en lunchen 
kon met door de koks van Aelsmeer 
zelf bereidde erwtensoep. De win-
termarkt werd in de middag muzi-
kaal opgeluisterd met een optre-
den van Musicalvereniging OVA uit 
Amstelveen. Zorgcentrum Aelsmeer 
gaat de opbrengst gebruiken voor 
activiteiten die voor bewoners wor-
den georganiseerd en Verpleeghuis 
Rozenholm spaart voor de jaarlijkse 
boottocht voor de bewoners.

Thema-middag bij OVAK
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 25 
november zijn Tessa Jannink, fy-
siotherapeut en gespecialiseerd in 
het begeleiden van ouderen, en Li-
sa Bosman, ergotherapeut, bei-
den werkzaam bij PACA, te gast 
bij OVAK. Zij behandelen die mid-
dag de volgende onderwerpen. Wat 
kunt u zelf doen bij balans proble-
men, inclusief het risico te vallen? 
Met een paar deelnemers zal men 

een testje als voorbeeld laten zien. 
Ook geven zij tips en adviezen voor 
in het dagelijkse leven met eventue-
le aanpassingen in uw huis. Ook het 
gebruik van mogelijke hulpmidde-
len komen aan de orde. Natuurlijk 
is ook het belang van voldoende en 
gezond bewegen op oudere leeftijd 
een belangrijk onderwerp deze mid-
dag. Daarnaast geven beide thera-
peuten informatie over beweegbe-

geleiding voor ouderen, valpreven-
tieprogramma’s en fysiotherapie 
of ergotherapie op oudere leeftijd. 
De themamiddag wordt gehouden 

in het buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3 en begint om 14.00 
uur. Leden van OVAK zijn van har-
te welkom. 

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto, inclusief opties, 
op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt tot en met 30 juni 2016. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifi eke verkoopvoorwaarden op fi at.nl of kom langs.

We introduceerden de Fiat 500 in 1957. Je betaalde toen geen btw. Geen kwartje, geen stuiver, geen rooie cent. Fiat laat nu deze oude tijden herleven 
met de actie btw-vrij op alle voorraadauto’s. Scheelt je mooi 21 procent in echte euro’s. Dus start met een glimlach en kom vóór eind juni bij ons langs. 

Gem. brandstofverbruik 3,8 – 7,0 l/100 km (1 op 14,3 – 26,3). CO2: 88 – 157 g/km.

21% korting op alle voorraadauto’s!

btw van de auto inclusief opties

Klokkenbergweg 13-15, 1101 AK Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp  Tel. 023 - 554 29 29www.frankvaneman.nl

KOM OOK PROEVEN EN PROEFRIJDEN.
VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 JUNI IN AMSTERDAM EN 24 EN 25 JUNI IN HOOFDDORP.

Spannende kwartfinale 
‘Stem van de Bok’
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
werd de kwartfinale gehouden van 
de Stem van de Bok in Feesterij 
de Bok. “Om half zeven druppel-
den de kandidaten binnen en meld-
den zich bij mij.” Aldus organisatrice 
Angelina Meulemans. Ze vervolgt: 
“Ik zag enthousiaste muzikanten 
waar duidelijk muziek door de ade-
ren vloeit. Het niveau is waanzin-
nig hoog en dat weten de kandida-
ten ook van elkaar. Een fantastische 
mix van soorten muziek laat zich ho-
ren. Van zelf geschreven nummers, 
met een mooie boodschap, tot co-
vers over je ex, Nederlandstalig en 
in het Engels. Van de tien kandida-
ten kunnen er maar zeven door naar 
de halve finale. Het werd een verhit-
te discussie tussen de juryleden Gi-
na (mijn zus), zanger Danny Terp en 
gastjurylid Rick van der Kroon. Ze 
waren het over een aantal deelne-
mers unaniem eens, maar over een 
paar absoluut tegenstrijdig. Dat zijn 
de momenten dat ik blij ben dat ik 
de organisatie zit en niet in de ju-
ry!” De uiteindelijke finalisten zijn 
geworden: Laura, Evert Jan, Kirsten, 
Sabine, John Lewis, Mikky en Tama-
ra. Zij hebben de opdracht gekre-
gen om tijdens de halve finale naast 
een uptempo en een ballad ook 
een nummer te doen dat speciaal 
door de jury is uitgekozen. Angeli-
na: “Dat wordt een uitdaging, want 

ze worden uit hun comfortzone ge-
haald en gaan iets doen dat zij niet 
gewend zijn.” Wil jij hierbij aanwe-
zig zijn? Kom dan op zondag 18 de-
cember om 19.00 uur naar de halve 
finale, iets wat je absoluut niet mag 
missen. In Feesterij De Bok aan de 
Dreef 5. De toegang is gratis.
Door Miranda Gommans  

Finaliste Kirsten Spaargaren.

Volle zaal voor concert 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Een luid applaus klonk 
aan het eind van het najaarsconcert 
van Aalsmeers Harmonie. Zaterdag 
19 november gaf de harmonie een 
concert in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. Het thema van de 
avond was ‘Night at the Oscars’.
Het concert werd geopend met 
de bekende tune van ‘20th Centu-
ry Fox’. Daarna waren er bekende 
klanken te horen uit diverse films in 
John Williams in Concert.  Vervol-
gens werd Jurassic Park ingezet. Bij 
I will follow him (uit Sister Act) werd 
meegezongen door de acteurs/zan-
gers deze avond: Alexander van 
Doorn en Anita Alkemade. Hierna 
speelde de harmonie de Harry Pot-
ter Sympfonic Suite, met mooie en 
herkenbare thema’s uit de verschil-
lende Harry Potter films. Dit werd 
gevolgd door Band of Brothers, mu-
ziek van de gelijknamige televisie-
serie over de Tweede Wereldoorlog. 
Voor de pauze werd het programma 
afgesloten met muziek uit de mu-
sical/film Evita, waarbij ook weer 
werd gezongen. 
Het tweede deel van de avond werd 

wederom ingeleid met de tune van 
‘20th Century Fox’, gevolgd door de 
Godfather Saga met mooie trompet-
solo van Marcel Spaargaren. Bij de 
Klokkenluider van de Notre dame 
werd ook weer meegzongen door 
Alexander en Anita. 
Vervolgens speelde het orkest de 
prachtige muziek uit de film The 
Mask of Zorro. En op deze filma-
vond mocht de muziek van James 
Bond natuurlijk niet ontbreken, in-
clusief de hit Skyfall. Het voorlaat-
ste stuk was Gypsy, uit de gelijkna-
mige muziekfilm, wat dirigent Ma-
ron Teerds speciaal voor het orkest 
heeft bewerkt. De avond werd afge-
sloten met Happy, de bekende hit 
van Pharrell Williams. 
Het was een geslaagd concert met 
mooie en bekende muziek, afgewis-
seld met toneelspel en zang. 
Nu gaat Aalsmeers Harmonie in 
voorbereiding op het volgende con-
cert: het Nieuwjaarsconcert op zon-
dag 8 januari in de Doopsgezinde 
Kerk in Aalsmeer. Het orkest hoopt 
dat uiteraard ook weer op een volle 
zaal en enthousiast publiek. 



Aalsmeer - Het staat bij voorbaat 
vast! Zondag 27 november gaat 
het publiek bij Bob & Gon een ver-
rassende muzikale middag tege-
moet. De driemans formatie van The 
Amazing Stroopwafels bestaande 
uit liedjesschrijver en zanger Wim 
Kerkhof tevens pianist, accordeo-
nist/gitarist Rien de Bruin en gitaar-
virtuoos Arie van der Graaf laten 
naast typische Rotterdamse humor 
waarvoor zelfs de Ajax fans zwich-
ten, nog veel meer serieuze mu-
zikale woordspelingen horen die 
worden verpakt in heerlijke warme 
deken van klanken. The Amazing 
Stroopwafels weten met hun spel 
en performance van iedere sombe-
re dag een stralende te maken. Dat 
zij dat doen voor een dankbaar pu-
bliek en in het leukste kleine thea-
ter van Nederland kan het succes 
en de sfeer alleen maar verhogen. 
Exclusief bij Bob&Gon garandeert 
kwaliteit, persoonlijke aandacht, dit 
keer ook weer vrolijke en amusan-
te kunst aan de wand en natuur-
lijk liggen de heerlijk ruikende ro-
zen weer op de tafels, branden de 

lampjes en wordt er een goed glas 
wijn geschonken. Wie deze middag 
niet wil missen kan kaarten à 21,50 
euro bestellen via www.crownthea-
teraalsmeer.nl of kopen bij Espago 
in de Ophelialaan. De voorstelling in 
The Club van Studio’s Aalsmeer be-
gint zondag om 15.30 uur, de zaal 
gaat vanaf 14.30 uur open. 
Janna van Zon 
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Song of Joy 21e seizoen in
Kudelstaart - Op 22 oktober vier-
de Interkerkelijk koor Song of Joy 
uit Kudelstaart haar 20 jarig jubile-
um voor een uitverkochte zaal. Ruim 
300 gasten genoten van deze bij-
zondere muzikale avond. Niet al-
leen Song of Joy gaf een heel mooi 
concert, maar ook de Urker Mans 
Formatie verraste het publiek met 
prachtige liederen. Bovendien was 
er een gelegenheidskoor, samen-
gesteld uit oudleden en het huidi-
ge koor. Onder leiding van de eer-
ste dirigent van Song of Joy werden 
nog weer toppers uit het verleden 
ten gehore gebracht. Al met al een 
fijne muzikale avond.
Inmiddels wordt er alweer geoefend 
voor kerst Op zaterdag 24 decem-

ber zingt Song of Joy in Rijnsater-
woude in de Woudse Dom tijdens 
de kerstavonddienst. De dienst be-
gint om 19.30 uur. En 5 februa-
ri staat er een optreden gepland in 
de Open Hofkerk in de Ophelialaan.
Daar verleent het koor haar mede-
werking aan de ZWO dienst. Aan-
vang 10.00 uur. Zo gaat Song of Joy 
met veel noten op haar zang het 21e 
seizoen in.

Nieuwe leden welkom
Zingt u/jij ook graag? Kom dan ge-
rust eens luisteren op dinsdagavond 
in kerkelijk centrum De Spil in Ku-
delstaart. Het koor oefent van 20.00 
tot 22.00 uur. Nieuwe leden harte-
lijk welkom.

OVAK geniet van de revue
Kudelstaart - Het Dorpshuis was tij-
dens de jaarlijkse revue van Toneel-
vereniging Kudelstaart op woens-
dagmiddag 16 november compleet 
uitverkocht met leden van OVAK. 
Leden die vol verwachting uitkeken 
naar een ontspannen en gezellige 
middag. Na een kort welkomstwoord 
door voorzitter Iman Mosselman kon 
het feestje, wat de Kudelstaartse re-
vue toch is, beginnen. Het buurthuis 
‘De Zwarte Zwaan’ werd met de on-
dergang bedreigd. De gemeente 
heeft plannen om op de plaats van 

het buurthuis een flat te bouwen. 
Het ging ‘D’r op of d’r onder’ om het 
buurthuis te behouden. Er werd van 
alles uit de kast gehaald om gasten 
te trekken en veel geld op te halen 
om toch maar niet te hoeven slui-
ten. Hilarische sketches afgewisseld 
met zang en dans. Aan het eind van 
de middag bedankte voorzitter Iman 
Mosselman de toneelvereniging Ku-
delstaart voor de bereidheid om ook 
dit jaar voor OVAK op te willen tre-
den. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuw: Workshop ‘Kleur een 
dagvlinder’ bij Werkschuit 
Aalsmeer - Kleurwerk blijft he-
laas vaak ongezien in boeken. In 
de workshop ‘Kleur een dagvlinder’ 
wordt een vlinder ingekleurd, uitge-
knipt en kundig ingelijst! Creëer zo 
een heel persoonlijk kerstcadeau! 
Kies een van de prachtige lijn-teke-
ningen van de rode vuurvlinder, het 
weideblauwtje of het bonte zand-
oogje. De workshop is op dinsdag-
avond 6 en 13 december van 20.00 
tot 22.00 uur bij de Werkschuit in de 
Baccarastraat. De kosten zijn 17,50 
euro inclusief materialen en lijstje. 
Opgeven bij a.vanitterzon@hotmail.
com of via 06-4219702.

V.l.n.r.: Alison Metternich (alt), Arco Mandemaker (tenor), Henriette Feith (so-
praan), Matthijs Mesdag (bas). 

Zondagmiddag in De Bloemhof
Toonkunstkoor brengt 
Weihnachts-Oratorium
Aalsmeer - Op zondagmiddag 27 
november voert het Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer onder leiding 
van dirigent Nico Philipp Hovius de-
len op uit van het Weihnachts-Ora-
torium van J.S.Bach in De Bloemhof 
aan de Hornweg 187. De aanvang is 
15.30 uur. 
Dit heel bekende werk werd gecom-
poneerd in 1734 en bestaat uit zes 
zelfstandige cantates, voor de kerst-
dagen, nieuwjaarsdag en de zondag 
voor Epifaniën. Het Weihnachts-
Oratoriun brengt vreugde en vro-
lijkheid. Het is Kerstfeest in zijn vol-
le glorie, een feest van schitteren-
de trompetten en juichende koren. 
Heel opvallend is de opening met 
pauken en trompetten, opzwepen-
de violen en vervolgens een koorin-
zet die uit de hemel lijkt te komen. 
Bach wist wel hoe hij zijn toehoor-
ders in vervoering moest brengen 
Het slot is net zo feestelijk als het 
begin. Bach trok alles uit de kast om 
zijn toehoorders een feestelijk ge-
voel te bezorgen. In de eerste canta-
te overheerst de adventsgedachte, 
de aankondiging van de geboorte. 

Deze cantate begint met het koor: 
‘Jauchzet Frolocket auf preiset die 
tagen’. Daarna zingen de vier solis-
ten afwisselend over de tijd die ko-
men gaat. De derde cantate bezingt 
het bezoek van de herders aan de 
stal. Het opent met het opgetogen 
koordeel ‘Herrscher des Himmels, 
erhöre das Lallen’. De vijfde canta-
te van het Weihnachts-Oratorium 
gaat over het licht dat de drie wij-
zen uit het Oosten hebben gezien. 
Het zesde en laatste cantate ‘Her, 
wenn die stolzen Feinde schnau-
ben’ is geschreven voor Driekonin-
gen en gaat over het bezoek van de 
drie wijzen uit het Oosten. Aan het 
concert zondagmiddag 27 novem-
ber wordt meegewerkt door Hen-
riette Feith (sopraan), Alison Met-
ternich (alt), Arco Mandemaker (te-
nor), Matthijs Mesdag (bas), Henk 
Zonneveld (orgel) en het Holland 
Symfonie Orkest. Kaarten voor het 
concert zijn te bestellen via de web-
site www.toonkunstkooraalsmeer.nl, 
bel 0297-323378 en te koop aan de 
zaal. De toegang bedraagt 22,50 eu-
ro (voor 65+ 20 euro).

Vrolijke optredens met 
Drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie uit Rijsenhout heeft vrijdag 
11 november in eigen dorp de lam-
pionnenoptocht tijdens Sint Maar-
ten muzikaal begeleidt. Aan de start 
op de Werf stonden veel kinde-
ren, veelal met een lampion, en ou-
ders te wachten. Hier werd door de 
Drumfanfare stilstaand enkele num-
mers ten gehore gebracht. Vervol-
gens trok de optocht door de stra-
ten van Rijsenhout. Onder muzika-
le klanken van de drumfanfare werd 
het een vrolijk geheel.
Afgelopen zaterdag 19 november 
zijn Sinterklaas en zijn Pieten mu-
zikaal binnengehaald in Rijsenhout. 
Waar het in de ochtend nog flink re-
gende werd het droog op het mo-
ment dat Sinterklaas en zijn Pieten 

per boot aankwamen. De stoet on-
der leiding van de drumfanfare trok 
door de straten van Rijsenhout. Tra-
ditiegetrouw werd de drumfanfa-
re muzikaal ondersteund door en-
kele muziekpieten. Na een gezellige 
rondgang eindigde de optocht bij 
Dorpshuis de Reede waar het feest 
nog even werd voortgezet. De mu-
ziekpieten zorgden in het dorpshuis 
voor de muzikale noten.
De drumfanfare gaat zich nu voor-
bereiden op de Kerstsamenzang die 
plaatsvindt op zondag 18 decem-
ber op de Werf in Rijsenhout. Op de 
hoogte blijven: bezoek de website 
www.drumfanfaremelomanie.com 
of kom eens langs tijdens een repe-
titie op maandagavond in dorpshuis 
De Reede in de Schouwstraat. 

Weergoden versus Sensitivity
Prachtige tentoonstelling 
in galerie Sous Terre
Aalsmeer - Zondag 20 november 
zal de boeken ingaan als de meest 
onstuimige dag van 2016. Wie langs 
de Westeinderplassen reed kreeg 
toch een lading water over zich 
heen. Het was meesterlijk en sensa-
tioneel om te zien, maar voor Nol de 
Groot - eigenaar van Galerie Sous 
Terre - hadden de weergoden wel 
wat minder spectaculair mogen zijn. 
Op een via de radio aangegeven co-
de oranje en het advies thuis te blij-
ven wanneer je niet noodzakelijk de 
deur uit hoefde, zat hij niet te wach-
ten. 

Marianne Houtkamp
Ook voor beeldhouwster Marian-
ne Houtkamp - die normaal kan re-
kenen op een paar honderd bezoe-
kers bij de opening - was het jam-
mer dat een deel van haar publiek 
gehoor had gegeven aan het weer-
advies. Maar degenen die er wel 
waren, werden getrakteerd op een 
werkelijk prachtig ingerichte ten-
toonstelling. Ook mede te danken 
aan kunstenaar Hans Mutsers, zijn 
schilderijen pasten qua kleur exact 
bij de kleurige beelden. Voor po-
tentiële kopers is het moeilijk kie-
zen. “Ik zou wel zo een hele opstel-
ling willen kopen”, verzuchtte een 
bezoeker. Het waren de ogen die 
zich konden laven aan fraaie kunst 
en dan de oren. Binnen ‘stormde’ 
het heerlijke warme klanken waar-
door je je, passend bij de beelden, 
in Afrikaanse sferen kon wanen en 
alsof dat alles nog niet genoeg was, 

had Houtkamp George Perczel uit-
genodigd om de tentoonstelling van 
Marianne Houtkamp te openen. Het 
werd een inleiding waar in schitte-
rende bewoording werd benoemd 
waar het de beeldhouwster om 
gaat. Tjonge, wat heeft deze Geor-
ge Perczel de gave van het woord. 
Centraal stond het woord Sensiti-
vity, de titel van de tentoonstelling. 
Maar wat is sensitiviteit precies? 
Daar ging de inleiding over. Het was 
en bleef muisstil tijdens het boeien-
de verhaal. Iedereen - en dat waren 
best nog behoorlijk wat mensen - 
luisterde ademloos naar een betoog 
waar schoonheid, kwetsbaarheid, 
kracht, inlevingsvermogen, empa-
thie, passie en compassie, obser-
vatie, kunnen luisteren en zien ruim 
baan kreeg. Opnieuw werd er door 
de aanwezigen een ronde gemaakt 
langs de kunst en nu toch met net 
iets andere ogen gekeken naar de 
beelden en schilderijen. Verder was 
er een mooi glas wijn en een hap-
je en waren er mooie ontmoetingen 
en gesprekken. Daarom kregen de 
kunstenaars alsnog een opening die 
zij niet licht zullen vergeten. 
De tentoonstelling Sensitivity (tot 
half januari 2017) is meer dan een 
bezoek waard. Iedere zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur wacht 
een warm onthaal van Aziz. Hij zal 
de bezoekers met plezier rondlei-
den en de nodige achtergrond in-
formatie kunnen verstrekken over 
de beelden en de schilderijen. 
Janna van Zon 

Zondagmiddag optreden in The Club

The Amazing Stroopwafels 
veroveren Bob en Gon

Watertoren dit weekend open
Aalsmeer - Zowel komende zater-
dag 26 als zondag 27 november is 
de watertoren voor alle publiek ge-
opend. Zaterdag is de openstelling 
van 10.00 tot 14.30 uur en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag is de watertoren speciaal 
geopend voor de wandelaars van de 
Sinterklaastocht, die georganiseerd 
wordt door de Aalsmeerse Wandel-
sportvereniging. Tijdens deze wan-
deltocht hebben de deelnemers, die 
uit het gehele land komen, de gele-
genheid om de Aalsmeerse waterto-
ren te bezichtigen en te beklimmen.
Vanaf de trans – op zo’n 50 meter 
hoogte – hebben zij een fenomenaal 
uitzicht over Aalsmeer en haar om-
streken en kunnen zij goed volgen 
welke wandelroute zij hebben afge-
legd (of nog af moeten leggen).
Uiteraard is het ook voor niet-deel-
nemers aan de wandeltocht mo-

gelijk om de watertoren te bezich-
tigen en te beklimmen, iedereen is 
welkom. Voor de beklimming beta-
len kinderen 1 euro en volwasse-
nen 2 euro, tarieven die ook voor de 
zondagmiddag gelden. Zondagmid-
dag is de gebruikelijke openstelling 
(de vierde zondag van de maand) en 
hopelijk zijn de weersomstandighe-
den dermate, dat iedereen kan ge-
nieten van een uitzicht tot zelfs na-
bij Utrecht.
In de komende maand december is 
de watertoren geopend op de zon-
dagen 11 en 18 december. Zondag 
de 18e zelfs tot 21.00 uur en dit be-
tekent dat iedereen de mogelijk-
heid heeft om bij donker een fraai 
verlicht Aalsmeer en regio te be-
wonderen. Meer informatie over het 
Aalsmeerse rijksmonument is te vin-
den op de website www.aalsmeer-
watertoren.nl

Tobias Rothe bij aanschuiftafel
Aalsmeer - Zaterdag 3 december 
vertelt Tobias Rothe over zijn werk 
en projecten bij de aanschuiftafel. 
Rothe noemt zichzelf geen kunste-
naar. “Ik zie mijzelf meer als een on-
derzoeker. Ik stel vragen aan mij zelf 
en probeer vanuit een ander per-
spectief te kijken of ik een nieu-
we functie aan spullen kan geven. 
Neem bijvoorbeeld de door mij be-
dachte tekenmachine. Zo kan een 
pannenkoeken mes ook dienen als 
een onderdeel van een bouwwerk 
of een sculptuur. Ik werk als de 

Zwitserse kunstenaar Jean Tingue-
ly (machinespektakel), het gaat mij 
om de beweging, mijn werk moet 
interactief zijn”, aldus Tobias Ro-
the die afgestudeerd is aan de Riet-
veld Academie en binnenkort door 
het college wordt benoemd als een 
van de nieuwe leden van de kunst-
adviescommissie voor de gemeen-
te Aalsmeer. De aanschuiftafel is in 
het Huiskamermuseum aan de Van 
Cleeffkade 12a en begint om 16.00 
uur. Graag even aanmelden www.
huiskamermuseum.nl.

‘As I Left My Father’s House’
Voorstelling over en door 
vluchtelingen vrijdag
Aalsmeer - Morgen vrijdag 25 no-
vember is de voorstelling ‘As I Left 
My Father ’s House’ over vluchte-
lingen en gespeeld door vluchtelin-
gen. Deze zijn professioneel opge-
leid. Het verhaal van de vluchtelin-
gen die vluchten voor geweld, oor-
log en extremisme zullen de kijkers 
aangrijpen, maar ook verwondering 
wekken hoe de vluchtelingen om-
gaan met hun lot. Na de voorstel-
ling zijn er gesprekken mogelijk in 
en met het publiek. ’s Middags is er 
een besloten voorstelling voor de 
jongeren van de school en ’s avonds 
is deze voor iedereen toegankelijk.
Plaats is het Wellantcollege West-
plas in de 1e J.C.Mensinglaan 40. 
De aanvang is 20.00 uur, inloop van-
af 19.30 uur. Er zijn nog enkele kaar-

ten verkrijgbaar ’s avonds bij de in-
gang van de school en voor vrijdag 
af te halen bij Boekhuis Aalsmeer 
in de Zijdstraat 12, Bloemenboe-
tiek Angelique in de Ophelialaan, 
Brood & Banketbakkerij Vooges op 
het Poldermeesterplein 3-4 en Het 
Bloemenwinkeltje in winkelcentrum 
Kudelstaart. De kaarten zijn gratis, 
wel wordt er na afloop een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd. Iedereen is 
welkom.
Stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer organiseert deze 
voorstelling in samenwerking met 
het Wellantcollege. De New Dutch 
Connections, een organisaties die 
vluchtelingen begeleid, heeft deze 
voorstelling in hun programma op-
genomen. De Dorper zoekt naarstig 

nieuwe bestuursleden
Aalsmeer - Op maandag 28 no-
vember heeft De Dorper weer een 
bijeenkomst met en voor bewoners 
van het centrum. De avond is in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
en begint om 19.30 uur. Wethouder 
Robbert Jan van Duijn komt langs 
om zich voor te stellen. Belangrijke 
punten deze avond zijn de verkeers-
veiligheid in het centrum (presenta-
tie door P. Slavenburg), uiteraard de 
ontwikkelingen met betrekking tot 

Schiphol en hoe nu verder met De 
Dorper? Nu al geruime tijd bestaat 
het bestuur uit slechts twee actie-
ve leden en dat is te weinig. Daar-
om nogmaals een oproep. Komen er 
geen nieuwe bestuursleden bij dan 
stelt het bestuur voor om De Dorper 
op te heffen en samen te voegen 
met andere wijkoverleggen. Moch-
ten nieuwe leden zich melden dan 
wordt uiteraard het wijkoverleg van 
het Centrum voortgezet. 
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Collecteweek van Leger 
des Heils in Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijwilligers van het Le-
ger des Heils gaan van 28 novem-
ber tot en met 3 december langs de 
deuren met de collectebus. De op-
brengst van de jaarlijkse deur-tot-
deurcollecte is bestemd voor het so-
ciaal maatschappelijk werk van het 
Leger des Heils. Ondanks een eco-
nomische groei in Nederland doen 
steeds meer mensen een beroep op 
het werk van het Leger des Heils. 
In 2015 kwamen bijna 89.000 men-
sen in aanraking met het Leger des 
Heils. Zo’n 10.000 meer dan het jaar 
daarvoor. Denk hierbij aan activitei-
ten als: kledingwinkels, de huiska-
mer in de buurt, scouting en schuld-
hulpverlening. “Het wordt in Neder-
land steeds belangrijker naar elkaar 
om te kijken in de eigen buurt. Het 

Leger des Heils wil uitsluiting en 
eenzaamheid bestrijden door actief 
aanwezig te zijn in de buurt met ac-
tiviteiten en faciliteiten”, stelt com-
missioner Hans van Vliet, comman-
dant van het Leger des Heils in Ne-
derland. “De deuren van buurt-
steunpunten en kerkgebouwen 
staan voor iedereen open en weke-
lijks worden inloopochtenden, geza-
menlijke maaltijden en andere acti-
viteiten georganiseerd.”
Voor deze projecten en het ontwik-
kelen van nieuwe initiatieven zoekt 
het Leger mensen die willen helpen, 
zodat dit belangrijke werk door kan 
blijven gaan. Onder de noemer ‘Sa-
menleven doe je dus niet alleen’, or-
ganiseert het Leger des Heils in veel 
plaatsen een deur-tot-deurcollecte.

Rode Kruis Telefooncirkel 
bestaat twintig jaar!
Aalsmeer - Al twintig jaar zet een 
vrijwilliger van het Rode Kruis de te-
lefooncirkel in werking. Om half ne-
gen belt ze de eerste deelnemer 
aan de telefooncirkel om te horen 
of alles nog in orde is. Deze deel-
nemer belt de volgende en zo ver-
der. Om een uur of negen belt de 
laatste deelnemer de vrijwilliger van 
het Rode Kruis. Zo is de cirkel weer 
rond. 
Het twintigjarige bestaan werd af-
gelopen vrijdag gevierd door deel-
nemers en vrijwilligers met een hap-
je en een drankje in Het Wapen van 
Aalsmeer. Volgens de dames en één 
heer een mooie gelegenheid om el-
kaar eens te zien en rustig bij te pra-
ten. Op de vraag waarom er wordt 
deelgenomen zeggen de deelne-
mers dat ze vooral het dagelijks 
contact van mens tot mens waarde-
ren. De wetenschap dat er bij geen 
gehoor iemand naar het huisadres 
komt en indien nodig hulp inscha-
kelt is geruststellend. Niet alleen 
voor de deelnemer maar ook voor 

de familie. Noodsituaties komen in 
de praktijk gelukkig erg weinig voor. 
Meestal wordt de cirkel probleem-
loos doorgebeld en vinden de deel-
nemers het vooral gezellig.

Vrijwilligers gezocht
De telefooncirkel is bedoeld voor 
alleenwonenden, oud en jong. Het 
zorgt voor dagelijks contact, ge-
woon om te horen of alles in orde is 
en soms ook om de laatste nieuw-
tjes met elkaar uit te wisselen. Aan 
deelname zijn geen kosten verbon-
den, behalve de eigen telefoonkos-
ten. Voor aanmelding als deelnemer 
of vrijwilliger of voor meer informa-
tie is Ria Pieterse bereikbaar via 
0297–322187 of stuur een mail naar: 
aalsmeer.rodekruis@gmail.com. 
Voor elke cirkel zijn drie à vier bege-
leiders nodig. Zij hebben ongeveer 
eenmaal per maand telefoondienst. 
Geïnteresseerden die het leuk vin-
den om een telefooncirkel te bege-
leiden kunnen zich aanmelden als 
vrijwilliger.

Drukte bij Loswal en vol 
Dorpshuis voor de Sint
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 19 november bracht Sinter-
klaas een bezoek aan Kudelstaart. 
Na vorige week in het Centrum van 

Aalsmeer verwelkomt te zijn, had de 
goedheiligman ruimte in de agen-
da gemaakt om alle kinderen in 
Kudelstaart te begroeten. De ont-

Kidspraise in 
Oosterkerk

Aalsmeer - De tweede Kidsprai-
se van dit seizoen vindt aanstaan-
de zondag 27 november plaats. 
Het thema in deze Kidspraise is 
‘De Goede Herder - God zoekt jou’. 
Het belooft een mooie en verras-
sende middag te worden! Naast 

vangst voor de Sint was groots. Wat 
was het druk op de Loswal aan de 
Herenweg. Er hing een heel gezel-
lige sfeer met ook kinderen die zich 
als Pieten uitgedost hadden. De ve-
le Pieten die Sinterklaas had mee-
genomen konden deze kleine ‘col-
lega’s’ wel waarderen. Ook burge-
meester Jeroen Nobel was bij de in-
tocht. Hij heeft zelfs een stukje mo-

gen meevaren op de boot. Menig 
kind is vast jaloers op hem geweest. 
Meevaren op de boot van Sinter-
klaas. Wow! Eenmaal voet aan wal 
werd ruim de tijd genomen om zo-
veel mogelijk kinderen een hand-
je te geven en met hen op de fo-
to te gaan. De Pieten deelden heer-
lijke pepernoten uit en zijn, net als 
de Sint, heel vaak op de foto gezet. 
Met de muziek voorop werd de rou-
te naar het Dorpshuis gewandeld. 
Sinterklaas en de Hoofdpieten had-
den iets meer tijd nodig om bij het 
Dorpshuis te komen dan de band. 
Rustig aan, de Sint is al op leeftijd 
en bovendien werd hij onderweg 
vaak gevraagd om een hand te ge-
ven en om op de foto te gaan, net 
als eerder bij de Loswal. 
Voor de kinderen van vier tot en met 
acht jaar was er vervolgens een ge-
zellig feest met Sinterklaas en ve-
le Pieten in het Dorpshuis. De Sint 
mocht een groot aantal tekeningen 
en knutselwerkjes in ontvangst ne-
men. Vooraf werd al aangekondigd 
dat er in de zaal voor ouders geen 
plek zou zijn en dit was waar: Su-
perdruk, geweldig! Na afloop diver-
se kinderen met rode wangen van 
de warmte en de gezelligheid, want 
nagenoeg allen lachten breed. En 
ze kwamen met een boodschap de 
zaal uit: “Sinterklaas heeft gezegd 
dat ik m’n schoen mag zetten.” Hoe-
veel blije kinderen zouden er zon-
dag in Kudelstaart zijn geweest?

Opbrengst rond 2.000 euro
Oliebollenactie: Sursum 
Corda is dik tevreden!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hield muziekvereniging Sursum 
Corda haar veertigste oliebollenac-
tie. Vrijdag 18 november om zes uur 
in de ochtend uur werd begonnen 
met beslag maken en daarna wer-
den de oliebollen gebakken. Rond 
koffietijd konden al de eerste be-
stellingen bezorgd worden. In de 
weken voorafgaande aan de ac-
tie waren al veel bestellingen bin-
nen gekomen, weer meer dan vo-
rig jaar. Ook de verkoop aan de deur 
ging goed, ondanks het onstuimige 
weer. Het lukte net niet om alle olie-
bollen al op vrijdag te verkopen. Na 

nog een uurtje venten op zaterdag 
19 november waren alle oliebollen 
verkocht.
De oliebollen zijn dit jaar gebak-
ken in een ruimte van fabriek Wi-
co-Comfa aan de Oosteinderweg. 
Er werd na afloop van de actie een 
omzet van meer dan 2.400 euro ge-
teld. Na aftrek van kosten zal de op-
brengst tegen de 2.000 euro zijn. 
Muziekvereniging Sursum Corda is 
dik tevreden met het resultaat, de 
oliebollenactie is een zeer belangrij-
ke aanvulling van de clubkas. Ieder-
een die een zakje gekocht heeft en 
alle sponsors hartelijk dank!

De geslaagde deelnemers aan de cursus Open Boek.

Nieuwe leescoördinaten 
na cursus ‘Open Boek’
Aalsmeer - Dertien leerkrachten 
van tien basisscholen uit de regio 
hebben woensdag 16 november het 
certificaat Leescoördinator van de 
landelijke cursus Open Boek ont-
vangen. Deze cursus wordt georga-
niseerd door gecertificeerde biblio-
theken, in dit geval de Bibliotheek 
Amstelland. De avond werd druk 
bezocht door de directeuren, cursis-
ten en andere geïnteresseerden. 
Een leescoördinator is voor een 
school die structureel aan leesbe-
vordering wil werken onmisbaar. 
Zij/hij draagt zorg voor verschil-
lende basisvoorwaarden: een vi-
sie op lezen, voldoende (voor)lees-
tijd, een actuele boekencollectie, de 
kwaliteit van werkvormen, deelna-
me aan leesactiviteiten en –projec-
ten en deskundigheidsbevordering 
van leerkrachten. Uit onderzoek is 
gebleken dat met een gerichte inzet 
op leren lezen, begrijpend lezen en 
leesbevordering zeker 95% van al-
le kinderen het vereiste leesniveau 
kan behalen. 

“Een collega vroeg mij voorafgaand 
aan de cursus, vier bijeenkomsten 
alleen over lezen, is dat niet veel? 
Zeker niet, we hebben heel veel ge-
leerd over leesbevordering en werk-
vormen. Waaronder ook hoe we het 
leesbeleid binnen school kunnen 
versterken”, aldus een van de deel-
nemers.
De leescoördinator vervult niet al-
leen uitvoerende taken op het ge-
bied van leesbevordering, maar 
heeft ook taken rond planning en 
beleid. Zonder een leescoördina-
tor blijft leesbevordering op scho-
len vaak steken op het niveau van 
leuke, maar incidentele activiteiten. 
De bibliotheek ondersteunt de lee-
scoördinator bij de uitvoering van 
het leesplan, het opnieuw inrichten 
van de schoolbibliotheek, het aan-
schaffen van een aantrekkelijke col-
lectie of het ontwikkelen van pas-
sen leesbevorderingactiviteiten. In 
maart 2017 organiseert de Biblio-
theek Amstelland weer een cursus 
Open Boek.

Weer verrassende gasten 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Steeds meer Aalsmeer-
ders ‘zetten de knop om’ en weten 
de lokale omroep te vinden. Iedere 
week weer vele leuke programma’s 
en verrassende gasten en dat al vijf-
entwintig jaar. Deze week 

‘That’s Life’ trekt sokken uit
Een programma over het leven, zo 
laat het maandelijkse programma 
‘That’s Life’ zich het best omschrij-
ven. Presentatrice Jenny Piet ont-
vangt weer de Vrijwilligerscentrale 
met deze keer Huub van Schaik van 
Kinderboerderij Boerenvreugd. Ook 
voetreflextherapeute Inge Hoff-
mann-Verhoef komt langs. Inge zal 
onder andere de luisteraar vragen 
de sokken uit te trekken en eens 
aandachtig naar hun voeten te kij-
ken. Het JOGG, dat staat voor Jon-
geren Op Gezond Gewicht, is een 
nieuwe organisatie in Aalsmeer en 
Marjonne de Niet en Eva Overbeek 
komen daarover vertellen. Het life-
style-programma sluit natuurlijk af 
met Janna van Zon’s kunsthalfuur-
tje, deze keer met keramiste Anne-
ke Harting. Donderdag tussen 20.00 
en 22.00 uur zullen de gasten ook 
hun favoriete muziek meenemen.

Echte Pieten in ‘Let’s Go’
Cool bezoek in de studio vrijdag, 
want de Echte Pieten komen langs 
bij ‘Let’s Go’! Afgelopen week was 
hun single ‘Van Links Naar Rechts’ 
al regelmatig te horen, maar vrij-
dag komen ze live in de studio. Kom 
gezellig langs vanaf 18.00 uur. Ver-
der komen rond 18.30 uur de mi-
lieuhelden van de Graankorrel op 
bezoek. Groep 7 won de wedstrijd 
‘Milieuhelden 2016’. Wat hun idee 
was en wat ze daarmee hebben ge-
wonnen? Vrijdag, net als veel leu-
ke muziek, bij ‘Let’s Go’ op Radio 
Aalsmeer.

Geven en mengelmoes
Het weekend begint weer lekker 
met Ron Leegwater en Kirsten Ver-
hoef in het bekende ‘Vrijdagavond-
café’. Sinterklaas is ook weer in het 
land om cadeaus uit te delen, daar-
om heeft de twitterhit als thema ‘Ge-
ven’. Welke liedje ken jij met het the-
ma in de titel of artiest? De winnen-
de suggestie ontvangt twee bios-
coopkaartjes voor een film naar keu-
ze. Verder het spelletje Soundme-
mory. De kandidaat hoort tien keer 
een geluid, maar slecht twee gelui-
den zijn hetzelfde. Welke? Kirsten 
verzorgt vrijdag haar mini-magazine 
met uitgaanstips uit de regio en de 
laatste lifestylenieuwtjes. Tenslotte 
nog Meindert van der Zwaard met 
zijn maandelijkse ‘Meinderts Mu-

zikale Mengelmoes’ met als thema 
muzikaal in alle staten. En Ron heeft 
ook nog zijn gezellige meezinger en 
de Soulshow-classic. Meer informa-
tie op de Facebookpagina van ‘Vrij-
dagavondcafé’.

Sem en jaren zestig
Sem van Hest was afgelopen week 
bij de voorstelling ‘Palm Springs’ in 
het De la Mar Theater. Tijdens dit 
toneelstuk werd onder andere het 
lied ‘God Only Knows’ van de Beach 
Boys gespeeld. Een lied dat volgens 
Paul McCartney als het mooiste lied 
ooit geschreven wordt beschouwd. 
Het gaf inspiratie voor de uitzending 
deze zaterdag. Ook The Mamas & 
The Papas zullen te horen zal zijn 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Veel jaren 
zestig muziek dus met zo nu en dan 
een uitstapje naar recentere jaren.

Atletiek en Feestweek
Al 147 keer heeft het presentatie-
duo Mylène en Elbert Huijts een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter ont-
vangen in de afgelopen jaren in hun 
programma ‘Door de Mangel’. Af-
gelopen maandag was het de beurt 
aan Victor Waasdorp. De Amster-
dammer van geboorte vindt zich-
zelf gedreven en enthousiast. Ook 
neemt hij naar eigen zeggen af en 
toe te veel hooi op zijn vork. Waas-
dorp ontmoette zijn Franse vrouw in 
Parijs en omdat hun beide kinderen 
op atletiek gingen, is hij actief ge-
worden binnen de vereniging. 
Als gast voor de uitzending van 
maandag 28 november heeft Waas-
dorp ook iemand uit de atletiek-
wereld gevraagd: Dorine Stram-
pel-Been. Naast het jeugdkamp 
dat zij voor AVA organiseerde, is 
zij bestuurslid van de Feestweek 
Aalsmeer. Komende maandag van-
af 19.00 uur. 

Zorgboerderij
Op woensdag 30 november is Ge-
ra Hoogendoorn-Verhoef te gast bij 
‘Echt Esther’ met Esther Sparnaaij. 
Zij is oprichtster van Zorgboerderij 
en atelier Inner-Art in De Kwakel. 
Ze richt zich onder meer op men-
sen met jeugddementie, psychia-
trische problemen en biedt de mo-
gelijkheid tot re-integratie. Ze komt 
langs met een medewerkster, vrij-
williger en een cliënt. Vragen of 
suggesties aan Esther via esther@
radioaalsmeer.nl.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Pietenfeest in Centrum!
Aalsmeer - Wat is het toch een ge-
zellige tijd. Binnenkort Sinterklaas-
avond. Op weg naar het heerlijke 
avondje wordt nog van alles geor-
ganiseerd. Aanstaande zaterdag 
26 november is een bezoek aan de 
winkels in een Centrum een aanra-
der, zeker voor ouders met kinderen. 
Het is Pietenfeest deze dag en reken 
er maar op dat de Pieten allerlei ca-
priolen gaan uithalen, lekkers uitde-
len en best met de familie op de fo-
to willen. Op naar het Centrum dus 
tussen 13.00 en 15.00 uur. 
De intocht afgelopen 12 november 
en dit Pietenfeest kunnen gehouden 
worden dankzij de inzet van alle vrij-
willigers, ruim vijftig, van de Stich-
ting Sinterklaas in Aalsmeer. Ook de 
bedenkers van de activiteit voor al-
le ‘grote’ kinderen, de Sint- en Pie-
tenbingo. 

Dit spektakel vindt eveneens aan-
staande zaterdag 26 november 
plaats vanaf 21.00 uur in The Beach 
aan de Oosteinderweg. Reken 
op een hilarische en onverwach-
te avond met wellicht met een prijs 
naar huis na afloop.

Letters zoeken met Sint
De ondernemers in de Ophelialaan 
hebben aanstaande zaterdag ook 
een leuke Sinterklaasactie. De Sint 
is alle letters kwijt geraakt en hoopt 
dat de kinderen hem komen helpen 
met zoeken. Elke winkel in de Op-
helialaan heeft een letter in de eta-
lage gezet. Zoek ze allemaal bij el-
kaar en er komt een zin uit. Lever 
de uitkomst in, evenals de afgelo-
pen week uitgedeelde kleurplaat, bij 
Teddy’s en maak kans op een leu-
ke prijs.

Doel: Saamhorigheid in dorp versterken
Groep inwoners richt Stichting 
Dorpsfeest Rijsenhout op
Rijsenhout - Al enige maanden is 
een groep betrokken Rijsenhou-
ters bezig met het opzetten van een 
dorpsfeest in Rijsenhout. De bewo-
ners hebben getracht aansluiting te 
vinden bij stichting Feestweek Rij-
senhout, maar helaas is dit vanwe-
ge een verschil in visie niet gelukt. 
Daarom is ervoor gekozen om een 
geheel nieuwe stichting op te zet-
ten: Stichting Dorpsfeest Rijsen-
hout. Het hoofddoel is ten minste 

één maal per jaar activiteiten te or-
ganiseren in Rijsenhout, waarmee 
het gevoel van saamhorigheid in het 
dorp wordt versterkt. Het dorpsfeest 
zal voortaan elke 24ste week van 
het jaar plaatsvinden en dat is van 
11 tot en met 18 juni in 2017. Het be-
stuur van Stichting Dorpsfeest Rij-
senhout stelt zich graag aan u voor 
via haar website www.dorpsfeestrij-
senhout.nl en via de facebookpagi-
na.

het zingen met de Kidspraise-band 
is er ook tijd voor knutselen en an-
dere leuke activiteiten en spellen 
die met het thema De Goede Her-
der te maken hebben. De Kidsp-
raise is voor kinderen in de basis-
school leeftijd en start op zondag 
om 16.30 uur in de Oosterkerk aan 
de Oosteinderweg. Jij komt toch 
ook? En neem gerust een vriend-
je of vriendinnetje mee! Kijk voor 
meer informatie op www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer 
is uitgebreid. Er is een grotere ruim-
te voor de vogelliefhebbers, er wor-
den meer vogels getoond en er is 
een breder assortiment aan vogels 
en benodigdheden te koop. De gro-
te vogelbeurs wordt georganiseerd 
door Vogelvereniging Aalsmeer en 
Omstreken op zondag 27 novem-
ber in zaal De Baccara in de Bacca-
rastraat, zijstraat Gerberastraat van 
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond 

te kijken en vragen te stellen over 
vogels, voedsel en huisvesting. De 
entree bedraagt 1 euro voor ieder-
een die komt kijken of kopen. Met 
het entreebewijs maken bezoekers 
kans op een leuke attentie. De ver-
koop van vogels is gratis, zowel voor 
leden als bezoekers. Aanwezig zijn 
diverse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels. Ook diverse soorten voer, 
waaronder zaden en zaadmengsels, 
en vogelkooien zijn verkrijgbaar. 
Voor inlichtingen: 06-10666878.
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Ondernemend AAlsmeer bedAnkt 
O.A. bOvenstAAnde spOnsOren

www.ondernemendaalsmeer.nl

Op 21 november 2014 is de Finale van de Verkiezing “Ondernemer van het Jaar” 
van 20.00 uur tot 00.00 uur in Studio’s Aalsmeer. Een spectaculaire avond en hèt 
netwerkmoment voor alle ondernemers uit Aalsmeer.

programma
- 19.30 en 20.00 uur 
 Ontvangst in een feestelijke ambiance. 

- 20.00 en 22.00 uur 
 Bekendmaking van de winnaars, kick off van de Ride for the Roses 2015 en een  
 voorproef van de nieuwe show van Studio’s Aalsmeer i.s.m. Wentink & Partners. 

- 22.00 en 24.00 uur 
 Feestelijke afsluiting met muziek, gelegenheid tot napraten en netwerken.

locatie 
Studio’s Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Welke ondernemer wordt er gekozen tot Ondernemer en Starter van het jaar?
Voor meer informatie: www.ondernemendaalsmeer.nl en www.ovhj-aalsmeer.nl

mogelijk gemaakt door:

finale
Ondernemer van het Jaar Verkiezing
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pArtners: mediApArtners:

initiAtiefnemers:

Verkiezing Starter en Onderneming van het Jaar

Winnaars: Budget Broodjes en 
Loogman Tanken en wassen

Aalsmeer - Het was een Aalsmeers 
onderonsje afgelopen donderdag-
avond 17 november in Studio’s 
Aalsmeer. De sfeer zat er goed in, 
maar ook de spanning was voel-
baar in de theaterzaal alvorens de 
winnaars van de verkiezing Starter 
en Onderneming, van het Jaar 2016 
bekend werden gemaakt. Dansers 
van dansschool Marcella van Al-
tena openden de avond met een 
spectaculaire hip-hop-act en ver-

volgens praatte Ron Leegwater de 
avond professioneel aan elkaar. Hij 
vertelde onder andere dat het col-
lege van burgemeester en wet-
houders van de gemeente in 2011 
op initiatief van de Rabobank regio 
Schiphol en Flynth adviseurs en ac-
countants deze verkiezing in het le-
ven heeft geroepen en dat Onder-
nemend Aalsmeer (OA) er tevens bij 
betrokken is. Wethouder Economi-
sche Zaken Ad Verburg nam de mi-
crofoon over en vertelde over ZAAI 
Aalsmeer, een organisatie van de 
gemeente die lokale startende on-
dernemers op weg helpt en onder-
steunt door middel van coaching, 
netwerkevenementen en master-
classes. Ook noemde hij de uitbrei-
dingen en vernieuwingen in de win-
kelgebieden het afgelopen jaar en 
praatte hij de aanwezigen bij over 
Green Park Aalsmeer. “We krij-
gen één van de grootste Bakkerijen 
van Europa op Green Park. Ze bak-
ken hier 60.000 broden per uur. Dus 
wel 1000 per minuut! Ook het van 
origine Amerikaanse Decowraps 
komt naar Green Park. Decowraps 

is een grote internationale speler op 
het gebied van innovatieve verpak-
kingsmaterialen voor snijbloemen 
en planten. Verder komt het beken-
de kledingmerk Scotch & Soda naar 
Green Park. Een andere mooie ont-
wikkeling hier is een modern hotel 
met congresfaciliteiten met 500 ka-
mers. Dus al met al kun je zeggen 
dat er heel veel ontwikkeling is.”
Alle genomineerden wenste hij suc-
ces: “Maar, elke deelnemer is ei-
genlijk een winnaar, ook de bedrij-
ven die uiteindelijk niet winnen van-
avond. Het zijn allemaal prachti-
ge bedrijven met allemaal hun ei-
gen successen.” Er volgde een mu-
zikaal intermezzo van een aantal le-
den van Brooklyn Nights en daarna 
nam John Jansen, voorzitter van OA, 
het woord. Hij stelde de juryleden 
aan het publiek voor: Burgemees-
ter Jeroen Nobel, wethouder Eco-
nomische Zaken Ad Verburg, John 
Jansen (ATP), Els Avontuur (Rabo-
bank Regio Schiphol), Debbie Borst 
(Flynth), Mariska Foppen (Water-
drinker Aalsmeer), Marco van Zij-
verden (Dutch Flower Group), Es-

ther Gouwerok (Gouwerok) en Tom 
de Vries (Koninklijke De Vries). 

Starter
Na een komische onderbreking van 
Menno Stam, eigenaar van stand-
up comedyclub Badaboom, werden 
de genomineerden voor Starter van 
het jaar het podium opgeroepen. 
Arjen Verburg van Budget Broodjes, 
Philippe Sargis van restaurant De 
Dorpshoek, en Jos Bulten van Jo-
seph aan de Poel. De enthousiaste 
Arjen Verburg van Budget Broodjes 
gaat er met de hoofdprijs vandoor: 
een cheque van 500 euro, die kan 
worden gebruikt voor een innovatie 
in het bedrijf of kan worden gedo-
neerd aan een goed lokaal initiatief 
naar keuze. Arjen is bijzonder trots 
op de titel ‘Starter van het Jaar’ en 
terecht. Op de vraag van Ron Leeg-
water hoe hij morgen na deze ge-
beurtenis op zal staan antwoordt de 
ondernemer lachend: “Nou vroeg, 
want het is altijd heel druk op vrij-
dag!” In het juryrapport, dat gedeel-
telijk wordt voorgelezen, komt voor-
al naar voren dat Arjen een sym-
pathieke en enthousiaste onder-
nemer is met durf en passie voor 
zijn bedrijf. Volgens de jury is Bud-
get Broodjes Aalsmeer een ‘mooie, 
nieuwe aanwinst voor Aalsmeer die 
nog groter kan groeien’. De prijs 
kreeg Arjen uit handen van voorzit-
ter John Jansen van Ondernemend 
Aalsmeer en Els Avontuur, directeur 
bedrijven van de Rabobank.

Ondernemersgemeente
Na nog een geweldige dans-act het 
woord aan burgemeester Nobel: 
“Aalsmeer is een mooie gemeente 
met heel veel leuke mensen en on-
dernemingen. Een ondernemersge-
meente in hart en nieren, want ge-
meente Aalsmeer, ook Kudelstaart 
en Vrouwentroost vergeten wij niet, 
heeft maar liefst 75 ondernemers 
per vierkante kilometer, terwijl dat 
gemiddeld zo’n 24 is. Daar kunnen 
we trots op zijn. Aalsmeer is niet al-
leen blooming, maar ook booming! 
De verkiezing van Ondernemer van 
het jaar past echt bij Aalsmeer. Een 
prachtig initiatief.” De genomineer-
den zaten verspreid in de zaal en 
kregen, nadat Ron ze gevonden 
had, één voor één het woord. Na 
deze korte introducties werden de 
filmpjes vertoond van achtereenvol-
gens Peter Janmaat van Bouquet-
net, restaurant Oh met Rob Ojevaar, 
Judith Keessen Fotografie, de enige 
dame in het mannengeweld (!), Cor 
Millenaar (Mercedes) en Ger Loog-
man (Tanken en Wassen). Onder-
werpen als maatschappelijke be-
trokkenheid, durf en daadkracht 
kwamen aan bod in de prachtig 
gemaakte beelden. En dan de be-
kendmaking. De spanning steeg. 
Aan wethouder Ad Verburg en Deb-
bie Borst van Flynth de eer om de 
prijs uit te reiken aan de Onderne-
ming van het Jaar 2016. Het is Loog-
man Tanken & Wassen geworden. 
Volgens de jury is Ger Loogman 
een ‘ras-ondernemer’. Hij ziet over-
al kansen en uitbreidingsmogelijk-
heden om het de klant naar de zin 
te maken. ‘Een mooi bedrijf met ge-
motiveerde medewerkers. De firma 
Loogman heeft afgelopen decennia 
een enorme daadkracht getoond, 
van 20 naar bijna 300 werknemers, 
altijd vooroplopen, continu investe-
ren om een succesvolle toekomst 
te kunnen borgen’. Ger was er even 
stil van. Zoveel lof. Als hij het woord 
krijgt bedankt hij vooral zijn mede-
werkers. “Zonder hen hadden we 

De winnaar van de verkiezing Onderneming van het Jaar Loogman Tanken en 
Wassen BV en het college van burgemeester en wethouders. 

Dag van de Ondernemer
College B&W op bezoek 
bij winnaars verkiezing
Aalsmeer - Op de Dag van de On-
dernemer, op vrijdag 18 november, 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders ondernemers in 
het zonnetje gezet. Het college wil 
ze bedanken voor hun lef en door-
zettingsvermogen. De burgemees-
ter en wethouders gingen op be-
zoek bij Arjen Verburg van Budget 
Broodje, de winnaar van de Ver-
kiezing Starter van het Jaar 2016. 
Daarna gingen ze nog op bezoek 
bij Ger Loogman van Loogman Tan-
ken en Wassen BV. Wethouder Eco-
nomische Zaken Ad Verburg: “We 
hebben met het college een mooie 
taart en een Aalsmeerse bos bloe-
men gebracht. En we hebben de 

winnaars persoonlijk gefeliciteerd. 
Maar eigenlijk moet ik alle bedrij-
ven die mee deden en ook alle an-
dere bedrijven in de gemeente feli-
citeren met hun inzet en onderne-
mersgeest. We hebben hele mooie 
bedrijven in Aalsmeer. Daar mogen 
we best wat trotser op zijn.” 
Er bestaat voor alles een aparte dag: 
een Dag van de Bouw, Secretares-
sedag, Moederdag. Maar er is nog 
geen ‘Dag van de Ondernemer’. Bij-
na onbegrijpelijk, er zijn in Neder-
land ruim 1,5 miljoen ondernemers 
die met hun bedrijf van enorme toe-
gevoegde waarde voor Nederland. 
Ondernemers creëren immers groei, 
banen en welvaart. 

De Starter van het Jaar Budget Broodje en het college.

dit nooit voor elkaar gekregen.” 
Na de feestelijke prijsuitreiking, die 
werd afgesloten met een spette-
rend dansbare act van zanger Iva-
nildo Kembel en zijn sexy danseres-
sen, werd er in de pianobar en lob-
by nog flink genetwerkt met belang-
stellende ondernemers uit de regio. 
De oproep van Ron Leegwater tot 

slot is om volgende editie (dit was 
de vierde keer) nóg meer onderne-
mers naar de verkiezing te krijgen. 
“Dat versterkt de saamhorigheid 
in Aalsmeer des te meer. En dat is 
goed. En ook nog eens hartstikke 
gezellig In 2018 zijn we er weer!”

Door Miranda Gommans  
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Sinterklaasmiddag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Ohhh...kom er eens kijken....,Tijdens de creatieve middag op dinsdag 
29 november is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige Sinterklaas 
middag. Op deze middag gaan we pepernoten bakken, gezellig muziek 
luisteren en gedichten lezen...!! Er zijn geen kosten aan deze middag 
verbonden... Sinterklaas trakteert. U bent van harte welkom! reserveren 
is niet nodig.

Uitverkoop Meijssen Mode in Zorgcentrum Aelsmeer
Meijssen Mode geeft een grandioze uitverkoop van de herfst- en 
wintercollectie 2016 in Zorgcentrum Aelsmeer op dinsdag 29 november 
aanstaande. Verkoop van 10.00 tot 12.00 uur. U bent van harte welkom!

Decembermarkt! 
Inner Wheel Aalsmeer organiseert op 24,25 en 26 november van 10.00 - 
17.00 uur een ´decembermarkt´ op Molenplein 26 in Aalsmeer. 
de opbrengst is voor Reisburo ´Op stap´ dat uitjes organiseert voor de 
cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer.

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Zie hieronder het menu voor aankomende woensdag en vrijdagavond.
Op woensdag 30 november bestaat het menu uit een heldere 
kippensoep met dille, schouder karbonade met rode wijnsaus met 
daarbij bloemkool/ broccoli mix + saus, gefrituurde aardappelen en 
appelmoes en als dessert aardbeien pudding + vanille saus met naar 
keuze slagroom. De kosten van dit menu zijn € 9,- p.p. 

Op vrijdag 2 december bestaat het menu uit een gebonden 
bospaddenstoelensoep, Zigeuner schnitzel met zigeunersaus met 

daarbij gestoofde appeltjes, boerensalade en aardappelkroketjes. 
En als dessert vanille pudding + bessensap met naar 

keuze slagroom. De kosten van dit 
menu zijn € 9 p.p. Voor vragen of 

reserveringen 0297 - 82 09 79.

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

het zorgcentrum woont.

Onderzoek Meerlanden
85% van plastic, blik en 
drinkpakken gerecycled
Rijsenhout - Het gaat goed met het 
apart inzamelen van plastic. Dit in 
tegenstelling tot berichtgeving in de 
media, waarbij wordt beweerd dat 
slechts een klein deel van al het in-
gezamelde plastic wordt gerecycled 
en de rest wordt verbrand met het 
restafval. In het verzorgingsgebied 
van Meerlanden, zo blijkt uit recen-
te metingen, wordt 85 procent van 
alle plastic, blik en drinkpakken ge-
recycled tot nieuwe grondstoffen en 
producten zoals bijvoorbeeld slaap-
zakken, fl eecetruien, tennisballen, 
speelgoed, auto dashboards en WC-
papier. 15 Procent van al het aange-
boden plastic kan niet worden ver-
werkt. Het uiteindelijke doel is om 
de productieketen voor plastic en 
drinkpakken volledig te sluiten.

Betere scheiding 
Deze resultaten betekenen voor 
Meerlanden een enorme uitdaging 

om nog verder te gaan in het pro-
ces van recycling. “We kunnen nóg 
meer recyclen als iedereen alles 
wat bij het plastic mag, in sommi-
ge gemeenten ook drinkpakken en 
blik, apart houdt. In de Afvalzoeker 
op www.beginvanietsmoois.nl is te 
zien wat er in jouw gemeente bij het 
plastic mag. Ook helpt het als plas-
tic bakjes en drinkpakken schoon 
en leeg worden ingezameld”, aldus 
een woordvoerder van Meerlanden.

Gewichtstoename 
Steeds meer mensen zijn inmiddels 
overtuigd van het nut van het apart 
verzamelen van hun plastic bakjes, 
zakjes en fl esjes. Dit is terug te zien 
in recente en veelbelovende inza-
melcijfers. In Aalsmeer, waar plas-
tic wordt ingezameld, is ten opzich-
te van vorig jaar een maximale ge-
wichtstoename van 10 procent te 
zien.

3e Bokbiertocht 
in Centrum

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
24 november, wordt alweer voor de 
derde maal de Bokbiertocht door 
vijf horecagelegenheden in het 
Centrum georganiseerd. Elke deel-
nemer presenteert verschillende 
bokbieren met uiteraard passende 
hapjes. De bokbiertocht is van 20.00 
tot 23.00 uur en vindt plaats bij de 
cafés Joppe en de Praam en de res-
taurants Het Wapen van Aalsmeer, 
De Jonge Heertjes en In de Zotte 
Wilg. Kaarten à 15 euro zijn bij al-

Prijs voor leukst verklede, jonge fan
Star Wars event in Zijdstraat
Aalsmeer - In het kader van de Star 
Wars Leesdagen organiseren Boek-
huis Aalsmeer en Dutch Garrison 
aanstaande zaterdag 26 november 
een Star Wars event in het Centrum. 
Dutch Garrison is de offi ciële Ne-
derlandse Star Wars kostuumclub. 
Dankzij hun medewerking kunnen 
liefhebbers deze dag tussen 12.00 
en 16.00 uur op de foto met twaalf 
personages uit de beroemde fi lms. 
Het momenteel nog leegstaan-
de winkelpand naast het Boekhuis, 
in Zijdstraat 10, wordt voor de ge-
legenheid omgetoverd in een Star 
Wars pop-up store. Er is hier een 

grote stand met boeken over Star 
Wars en Star Wars Lego wordt te 
koop aangeboden. Ook worden er 
comics van Star Wars en Marvel 
verkocht, met medewerking van on-
der andere My Comic Shop. Fans 
kunnen een poging wagen op de 
Blaster Range, er zijn kleurplaten 
en er is een fotograaf aanwezig om 
iedereen vast te leggen met de in-
drukwekkende personages. Voor de 
leukst verklede jonge Star Wars-fan 
is er een mooie prijs.
Zaterdag 26 november van 12.00 
tot 16.00 uur, de entree is gratis. Zie 
ook: www.boekhuisaalsmeer.nl.

le horecazaken te koop. Een kaart 
geeft de mogelijkheid om vijf ver-
schillende bokbiertjes te proeven, 
bij elke locatie één.

Zo gaan Aalsmeerse ouderen met een busje op stap met Reisburo ‘Op Stap’.

Onder de wieken van ‘De Leeuw’
Drie dagen Pop Up Store 
voor reisburo ‘Op Stap’
Aalsmeer - Onder de oproep: Help 
‘Op Stap’ op weg! is vandaag, don-
derdag 24 november, een Pop Up 
Store op Molenpad 26c geopend. 
Doel van deze tijdelijke winkel is 
om tot en met zaterdag 26 novem-
ber door middel van het verkopen 
van cadeaus geld bijeen te bren-
gen voor ‘Reisburo Op Stap’. Deze 
speciale Decembermarkt in de Pop 
Up Store is een initiatief van de ser-
viceclub Inner Wheel Aalsmeer-Uit-
hoorn. In toerbeurten zullen de der-
tig vrouwelijke leden van de Inner 
Wheel-club de winkel ‘bemannen’. 
Ze verkopen allerhande mooie ca-
deaus die het goed doen bij Sinter-
klaas of Kerst: van kinderspeelgoed 
tot kerstartikelen. De Opbrengst 

gaat naar het ‘Reisburo Op Stap’.
Dit bijzondere reisbureau verzorgt 
uitstapjes voor senioren uit het 
Zorgcentrum Aelsmeer en cliënten 
van Thuiszorg Aalsmeer. Het kun-
nen excursies zijn, maar ook Vervoer 
op Maat. Dat gebeurt met busjes 
van Zorgcentrum Aelsmeer die wor-
den bemand door vrijwilligers. Als 
een cliënt rolstoelafhankelijk is gaat 
een andere vrijwilliger mee ter be-
geleiding. Het gaat dus om ‘Op Stap’ 
op weg te helpen. De dames van In-
ner Wheel heten vanaf vandaag tot 
en met zaterdag iedereen van har-
te welkom op Molenpad 26c, on-
der de wieken van korenmolen ‘De 
Leeuw’. Drie dagen lang van 10.00 
tot 17.00 uur.Kirsten Verhoef: “Verbinden 

van relaties is mijn passie”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. In oktober kwam u 
meer te weten over bloemenman 
in hart en nieren, Henk de Gooijer. 
Deze maand is Kirsten Verhoef aan 
het woord. Zij vertelt over haar werk 
en haar passie en de balans die ze 
daarin heeft gevonden.

Wie ben je?
“Ik ben Kirsten Verhoef, 46 jaar, 
moeder van twee kinderen, Tim 
(16) en Britt (11). We wonen gezel-
lig met z’n drietjes. We willen graag 
een hond, maar nog even kijken of 
daar de tijd voor te vinden is. An-
ders nemen we twee kittens. Ik vind 
het zonder dier niet leuk. Ik heb een 
goed leuk leven, temeer omdat ik 
veel lieve vrienden om heen heb.”
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“De familie van mijn moeders kant 
komt uit Aalsmeer. Ik ben opge-
groeid in Amstelveen, maar ik kwam 
regelmatig in Aalsmeer. Mijn opa 
was orgelleraar Jan Griekspoor. Ik 
kwam als kind veel bij mijn oom en 
tante die hier ook woonden. Zij had-
den geen kinderen. Ik ging met mijn 
zus Joyce vaak logeren. Waterlelie, 
patatje bij het Koepeltje, bekende 
plekken voor mij. Voor de liefde ben 
ik destijds naar Aalsmeer verhuisd. 
Ik voel me heel erg thuis hier.”

 Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik heb drie bedrijven; De eerste is 
Sylt Support. Hierbij ondersteunen 
we MKB, ZZP’ers en locaties in de 
breedste zin van het woord. Onder 
dit bedrijf vallen onder andere de 
Ladies Nights in Studio’s Aalsmeer. 
Deze voorpremières van vrouwen-
fi lms zijn één keer in de maand in 
periode september tot en met mei. 
We werken met een vast team van 
vijf meiden. Sylt doet regelma-
tig projecten, zoals nu voor de ge-
meente met het coachtraject ZAAI 
Aalsmeer. Het tweede bedrijf is Kop 
& Schouders Schiphol. Dit doe ik 
samen met Femke van Aalst. We 
verkopen promotieartikelen, relatie-
geschenken en bedrijfskleding. Al-
les waar je logo op kan. We denken 
mee met bedrijven om meer naams-
bekendheid te verkrijgen en die te 
versterken. En dan houd ik me sinds 
april bezig met MeerBusiness Am-
stelland. Ik werk hierin veel samen 
met Gerco Tolsma, directeur van 
MeerBusiness Schiphol en Haar-
lemmermeer & Schiphol. We merken 
dat bedrijven in beide regio’s graag 
contact met elkaar willen, veel wor-
den direct member of partner. Daar-
om ook stemmen wij de agenda’s op 
elkaar af. MeerBusiness is het regi-
onale platform voor een goede eco-
nomische verbinding. Wij stimule-
ren ontwikkeling en maatschappe-
lijke betrokkenheid door onder an-
dere netwerkbijeenkomsten. Ik zie 

netwerken als op een ‘warme’ ma-
nier contacten leggen met elkaar en 
op den duur kun je daar eventueel 
business uithalen, niet andersom. 
Het verbinden van relaties is mijn 
passie. Heel gaaf om mensen en be-
drijven te helpen met de juiste con-
necties en mooie samenwerkingen 
te zien ontstaan door de verbinding 
die jij hebt gemaakt.”

Wat zijn je hobby’s? 
“Ik vind sporten heel lekker (als ik 
eraan toekom) en ik tennis. Een keer 
in de maand presenteer ik het Vrij-
dagavond Café met Ron Leegwa-
ter op Radio Aalsmeer. Ook teken 
en schilder ik graag, maar daar heb 
ik helaas te weinig tijd voor. Leuke 
dingen doen met de kinderen gaat 
voor. Daar geniet ik van. En gezel-
ligheid met vrienden. Dan kan ik al-
le verantwoording even loslaten. Dat 
heb ik wel nodig op zijn tijd.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
Als je eenmaal echt in Aalsmeer zit 
dan geeft dat een heel geborgen 
gevoel, omdat Aalsmeerders sociaal 
zeer betrokken zijn. Jong en oud, 
iedereen gaat met elkaar om. Het 
voelt als een warm thuis. En ik vind 
het een heel ondernemend dorp. 
Niet alleen qua bedrijven, maar ook 
qua goede doelen, evenementen, 
stichtingen. Iedereen zou zich per 
jaar moeten inzetten voor een goed 
doel of vrijwilligerswerk. Dit jaar was 

 De Schijnwerper op...

dat voor mij de Westeinder Water 
Week en vorig jaar was ik betrokken 
bij Ride for the Roses. Sinds 2014 
verzorg ik ook het secretariaat voor 
Ondernemend Aalsmeer. Als we nu 
allemaal wat doen, zou mooi zijn.” 

En wat zou je willen veranderen in 
het dorp?
“Er hoeft niet zozeer iets te veran-
deren, maar ik zie dat wij heel veel 
kansen hebben met de Westeinder-
plassen en daar zou nog wel een 
slag geslagen kunnen worden. Bui-
ten de regio weten ze soms niet 
eens dat wij hier zo’n mooi meer 
hebben! Daar zou ik me ook graag 
voor in willen zetten, waar nodig.” 
Waarvan akte..
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
“Mijn oom, waar ik vroeger dus als 
meisje altijd kwam, is inmiddels 
overleden, maar ik denk dat ie erg 
trots op me zou zijn nu ik zo inge-
burgerd ben in Aalsmeer. Ik begrijp 
nu ook pas volkomen wat hij altijd 
bedoelde met ‘ik zie de Watertoren, 
nu ben ik thuis’. De cirkel is rond. 
Aalsmeer is mijn thuis.” 

Door Miranda Gommans

Herstellend vermogen met 
Cranio Sacraal activeren
Kudelstaart - Al langere tijd last 
van een klacht die maar niet over 
wil gaan? Donderdag 1 december 
om 13.00 en om 19.30 uur is er een 
informatiebijeenkomst over de the-
rapievorm Cranio Sacraal aan de 
Hoofdweg 54 te Kudelstaart. Soms 
gaan klachten niet over, of ontstaan 
ze plotseling. Die klachten kun-
nen variëren van hoofd-, rug-, nek-
, buikpijn, rsi, adhd, duizeligheid, 
chronische pijn, whiplash, migraine, 
weinig energie tot spanningsklach-
ten en het gevoel niet lekker in het 
vel te zitten. Bij kinderen kan dit zich 
uiten door boosheid, onrust, obsti-
patie, buikpijn, etc. Dan is het raad-
zaam om verder te kijken of er niet 
meer aan de hand is. Cranio Sacraal 
therapie richt zich op de behande-
ling van lichamelijke en psychische 
klachten van jong tot oud. Kenmerk 
van de therapie is dat het lichaam als 
geheel bekeken wordt. Cranio bete-
kent schedel, en Sacraal heiligbeen, 
het is dus eigenlijk een ‘kop-staart’ 
therapie. Naast de ademhaling en de 
hartslag bestaat er een derde ritme: 
de aanmaak en afvoer van het her-
senvocht. Dit ritme is door het he-
le lichaam te voelen omdat je overal 
bindweefsel hebt. Bindweefsel is de 
bindende factor in het lichaam. Het 
beschermingsvlies dat om alle orga-
nen, spieren en zenuwen in het li-
chaam zit. Normaal herstelt het li-
chaam zichzelf, maar in een periode 
van spanning, door bijvoorbeeld een 
operatie, infectieziekte, stress of on-

geval, zie je vaak dat de balans weg 
is, de emotie kan zich dan vastzetten 
in het bindweefsel. Iedere nieuwe 
afspraak in de praktijk begint met 
een vraaggesprek. Daarna gaat de 
cliënt op de behandeltafel en gaat 
Marlies op zoek naar spannings-
plekken in het lichaam. Hierna pro-
beert zij het bindweefsel los te krij-
gen. Bij volwassenen, maar zeker bij 
kinderen zie je vaak dat psychische 
problemen zich uiten in lichamelijke 
klachten. Bij een behandeling met 
Cranio wordt meestal snel duidelijk 
of het effect heeft. Na drie behande-
lingen moet je merken of het goed 
voor je is. Sommige mensen merken 
het gelijk, anderen iets later. Aan-
melden kan bij Marlies Buck-Kre-
ijmborg via 06-19488009 of mea@
buckonline.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.buckcranio.nl

Leuke workshops en feestjes 
met Deco-rata 
Rijsenhout - De naam is net zo 
creatief als de workshops. Deco-ra-
ta komt voort uit decoreren en de 
naam van de initiatiefneemster, Re-
nata, samengevoegd Deco-rata.Een 
workshop of feestje mag een com-
plete beleving zijn bij Deco-rata, ge-
vestigd op het erf van boerderij de 
Anna’s Hoeve te Rijsenhout. Een 
unieke plek met veel ruimte en waar 
parkeren geen probleem is. De kin-
derfeestjes worden gevierd in het 
sfeervolle atelier achter op het erf. 
Kinderen kunnen in de pauze lekker 
spelen met skelters of lekker voet-
ballen. Een leuke bijkomstigheid 
is dat er tijdens het feestje beest-
jes gevoerd mogen worden. De ca-
via’s, konijnen, kippen, mini varkens 
en de geit Jip stellen dit altijd erg op 
prijs. De honden Bob en Bella zijn 
grote vrienden van de kinderen, zij 
gaan dan ook vaak met de kinde-
ren op de foto. Het aanbod van de 
kinderfeestjes varieert van outdoor 
lasergamen in het aangrenzen-
de bos tot zeepjes maken, boltaar-
tjes van marsepein, bonbons, kaars-
jes maken en nog veel meer. Voor 
volwassenen is er ook genoeg keu-
ze, van creatieve tot culinaire work-

shops. Bijvoorbeeld een zwaan van 
fi etsband, snoeppot ontwerpen, een 
landelijk hart op steigerhout creë-
ren, bonbons en onder andere mar-
sepein taartjes maken. Met grote 
groepen, zoals met de kerstwork-
shops, wordt de sfeervolle zaal van 
de Anna’s Hoeve gebruikt. Vanaf 9 
december gaat Deco-rata van start 
met de kerstworkshops. Wilt u een 
indruk krijgen van de mogelijkhe-
den? Dan kunt u kijken op de web-
site voor een aantal leuke voorbeel-
den. Er is voor ieder wat wils. Ook 
de prijs varieert, van 15 tot 28,50 eu-
ro. Binnenkort iets te vieren? Neemt 
u dan eens een kijkje op de website 
www.deco-rata.nl.

Cheque van Verhoef voor 
Mike Multi Foundation
Aalsmeer - Cheque van Verhoef 
voor Mike Multi Foundation.
Vrijdag 2 november werd er ter ge-
legenheid van het 75-jarig bestaan 
van Verhoef Access Technology in 
Aalsmeerderbrug een ouderwet-
se bingo-avond en loterij georga-
niseerd door de personeelsvereni-
ging. Onder deskundige leiding van 
Frank Blom en Cor Goeijenbier rol-
den de ballen uit de speciaal daar-
voor geleende bingo-wasmachine. 
Het was een zeer geslaagde avond 
en vrijwel iedereen ging met een 
mooie prijs naar huis. 
De opbrengst van de loterij was 

maar liefst 1.000 euro en is geschon-
ken aan de Mike Multi Foundation. 
Nina van Rijswijk-Kazemier, de drij-
vende kracht achter de personeels-
vereniging van Verhoef, overhandig-
de de cheque aan Mike (Multi) van 
der Laarse. De Mike Multi Founda-
tion heeft als doel het mogelijk ma-
ken en bevorderen van sport voor 
mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. Er lo-
pen al een paar prachtige projecten 
en deze bijdrage zal dan ook meer 
dan goed worden besteed. Kijk voor 
meer informatie op www.mikemulti-
foundation.nl
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Pas en rijbewijs 
weg na inbraak

Aalsmeer - Op woensdag 16 no-
vember is tussen drie en vier uur 
in de middag ingebroken in een 
op de Zwarteweg geparkeerde 
auto. Het rechter voorruit is door 
de dief ingeslagen. Ontvreemd 
zijn bankpassen, rijbewijs en ken-
tekenbewijs.

Insluipers in 
zorgcentrum

Aalsmeer - Op donderdag 17 
november om half vier in de nacht 
zijn drie jongens het zorgcentrum 
aan het Molenpad ingegaan. Via 
een raam bij de keuken wisten zij 
het tehuis te betreden. Een nacht-
zuster stond plots oog in oog met 
het drietal. Er is direct alarm ge-
slagen. Agenten waren snel ter 
plaatse, maar de insluipers had-
den zich reeds uit de voeten ge-
maakt. De jongens waren in het 
grijs gekleed en droegen alledrie 
een shirt met capuchon. 

Inbraak school
Aalsmeer - Op maandag 21 no-
vember is ingebroken in een 
school in de Ophelialaan. Via het 
beveiligingsbedrijf kregen agen-
ten de opdracht om een kijkje te 
gaan nemen. De inbrekers zijn 
in het gebouw geweest, maar er 
worden vooralsnog geen spul-
len vermist. Om binnen te komen 
hebben ze het dakraam van de 
keuken open getrapt. In de keu-
ken is een afdruk van een schoen 
veilig gesteld. Volgens een buur-
man heeft de inbraak rond half 
negen in de avond plaatsgevon-
den. Op dat moment was de hond 
namelijk aangeslagen. 

Winkelverbod 
voor dievegge

Aalsmeer - Op woensdag 16 no-
vember rond elf uur in de och-
tend is een winkeldievegge op 
heterdaad betrapt in een winkel 
op het Poldermeesterplein. Door 
medewerkers was gezien dat de 
vrouw spullen in haar kinderwa-
gen stopte en vervolgens richting 
uitgang liep. De vrouw is aange-
houden door de politie en ver-
hoord. Zij zal zich moeten verant-
woorden bij justitie. Boodschap-
pen moet zij voortaan elders gaan 
doen, de vrouw heeft een winkel-
verbod gekregen.

Auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 18 op zaterdag 19 novem-
ber is vanaf het Lijndraaierhof in 
Dorpshaven een auto gestolen. 
Het betreft een witte Volkswagen 
Golf met kenteken 04-SV-TR. De 
diefstal heeft tussen tien uur ‘s 
avonds en half negen in de och-
tend plaatsgevonden. 

Chauffeuse van 
taxibus onwel

Aalsmeer - Op maandag 21 no-
vember om vier uur in de middag 
is de chauffeuse van een taxibus-
je op de Oosteinderweg onwel 
geworden. De 57 jarige vrouw uit 
De Kwakel heeft de auto met hier-
in enkele kinderen toch veilig aan 
de kant gekregen. De politie en 
ambulancedienst zijn ter plaat-
se gegaan. De vrouw is vervoerd 
naar ziekenhuis Amstelland. Voor 
de taxi is snel een nieuwe chauf-
feur gekomen. 

Aanhouding na 
bedreiging

Aalsmeer - De man uit Ku-
delstaart die dinsdagavond 22 
november door de politie op ver-
denking van bedreiging was aan-
gehouden, heeft dezelfde avond 
een volledig bekennende verkla-
ring afgelegd. De man heeft in 
zijn verhoor verklaard het film-
pje - waarin in verschillende po-
ses het hoofd van Sylvana Simons 
was gefotoshopt - te hebben ge-
maakt en te hebben gepubli-
ceerd. Hij heeft daarbij geen hulp 
van anderen gehad. De 37-jarige 
man uit Kudelstaart had zichzelf 
bij de politie gemeld nadat het 
Openbaar Ministerie de avond te-
voren had aangekondigd een on-
derzoek te starten naar de maker 
van het filmpje. De politie heeft 
de woning van de man doorzocht 
en zijn computer in beslag geno-
men. Het Openbaar Ministerie zal 
de man vervolgen voor bedrei-
ging en hem dagvaarden voor de 
rechter. Er is op dit moment nog 
geen zittingsdatum bekend. De 
Kudelstaarter is dinsdagavond na 
verhoor door de officier van justi-
tie heengezonden omdat er geen 
gronden zijn om hem langer vast 
te houden.

High tea en goochelshow
Wethouder Verburg bedankt 
Mantelzorgers voor inzet
Aalsmeer - In de week rond de 
Dag van de Mantelzorg, die op 10 
november was, waren er tal van ac-
tiviteiten voor mantelzorgers. Op de 
Dag van de Mantelzorg wordt ex-
tra aandacht gegeven aan iedereen 
die zorgt voor een iemand die extra 
steun nodig heeft. De dag wordt al-
leen in Amstelland door 720 man-
telzorgers op verschillende locaties 
gevierd. Op donderdag 17 november 
waren burgemeester Jeroen Nobel 
en wethouder Zorg en Welzijn Ad 
Verburg in Magic Theater. Daar wa-
ren ongeveer 50 mantelzorgers, die 
werden getrakteerd op een high tea 
en een goochelshow. Wethouder 
Verburg: “De Gemeente Aalsmeer 
telt meer dan 300 mantelzorgers. Ze 
zijn een onmisbare steun voor zie-
ken of inwoners met een beperking. 
Het is heel belangrijk wat mantel-
zorgers doen. Daarom wil de ge-
meente Aalsmeer samen met Man-
telzorg en Meer ook de waardering 
voor dit vaak zware werk laten blij-
ken door middel van dit soort gra-
tis bijeenkomsten. Het is van groot 
belang dat weten dat Mantelzorg en 
Meer ondersteuning kan bieden aan 
mantelzorgers.” Mantelzorgers kun-
nen bij het Mantelzorg en Meer te-
recht voor informatie, advies en on-
dersteuning. Het Mantelzorg Steun-
punt heeft ook verschillende cur-
sussen en gesprekgroepen, zoals 
een cursus voor patiënten met Par-
kinson en hun mantelzorgers. Met 
de Ontmoetingsgroep Aalsmeer zijn 

er gesprekgroepen en informatiebij-
eenkomsten voor mantelzorgers en 
kinderen van mensen met demen-
tie. Ook zijn er andere vormen van 
ondersteuning mogelijk, zoals dag-
besteding of respijtzorg voor man-
telzorg. Dan kunnen mantelzorgers 
ook even rust krijgen. Om mantel-
zorgers te ondersteunen zijn meer 
vrijwilligers nodig. Vaak gaat het om 
het overnemen van de taak van de 
mantelzorger, zodat deze even tijd 
voor zichzelf heeft. De gemeen-
te wil de mantelzorger ook bedan-
ken via een mantelzorgcompliment 
in de vorm van een VVV-bon. Als u 
ingeschreven staat bij mantelzorg 
en Meer dan krijgt u deze thuisge-
stuurd. En anders kunt u zich nog 
opgeven. In augustus ontving wet-
houder Verburg al een rapport over 
de effectiviteit van Mantelzorgon-
dersteuning uit handen van Harmke 
van de Fliert en Corrie Brouwer van 
Mantelzorg en Meer. Belangrijk-
ste conclusie is, dat mantelzorgers, 
die de ondersteuning weten te vin-
den, tevreden zijn over de geboden 
hulp en zeggen er baat bij te heb-
ben. Ze zijn beter geïnformeerd over 
de mogelijkheden en durven eerder 
om hulp te vragen. Wethouder Ver-
burg en Mantelzorg en Meer zijn te-
vreden over de resultaten, maar be-
spraken ook hoe de ondersteuning 
aan mantelzorgers verder is te ver-
beteren. Meer informatie is te vin-
den op www.mantelzorgenmeer.nl.

Echte compensatie voor grootste 
slachtoffers Schipholoverlast!
Geachte heer Nobel: In uw brief 
‘Voortgang actieprogramma Schip-
hol gemeente Aalsmeer’ lezen wij 
onder de kop ‘Hinderbeperking 
en compensatie’ het volgende: ‘En 
daar waar hinderbeperking niet 
meer mogelijk is, moet compensa-
tie via andere instrumenten wor-
den gezocht’. Vervolgens refereert 
u alleen aan SLS gerelateerde pro-
jecten. Voor ons is het heel simpel, 
‘SLS projecten in de vorm waarin de 
gemeente Aalsmeer ze wil realise-
ren, hebben niets met compensatie 
te maken en het is zelfs heel discu-
tabel om deze projecten te koppe-
len aan een verbetering van de leef-
baarheid’. Het aantal vluchten over 
de Stommeer neemt toe van plusmi-
nus 50.000 vliegtuigbewegingen per 
jaar (Alders testjaar 2010) naar te-
gen de 100.000 vliegtuigbewegin-
gen per jaar (prognoses 510k sce-
nario uit bijlage 2 Aldersakkoord) 
en na 2020 zelfs daar voorbij (via 
50/50-principe), oplopend tot wel-
licht 150.000 vliegtuigbewegingen 
per jaar bij een totaalcapaciteit van 

600.000 vliegtuigbewegingen per 
jaar. Wij nemen aan dat u inziet dat 
voor de groep mensen die wordt 
geconfronteerd met een dergelij-
ke extreme en onevenredige groei 
van het aantal vliegtuigbewegin-
gen, de renovatie van een gebouw 
een paar kilometer verderop geen 
compensatie is, noch dat dit de leef-
baarheid (in enige mate van pro-
portionaliteit) verbetert. Wij verzoe-
ken u dan ook om te bewerkstelli-
gen dat de gemeente Aalsmeer zich 
inzet voor een echte compensa-
tie van de grootste slachtoffers van 
het Aldersakkoord, te weten de be-
woners van het Aalsmeerbaan bin-
nengebied. Onder deze compensa-
tie verstaan wij dat van overheids-
wege wordt voorzien in een regeling 
die de huiseigenaren in dit gebied in 
staat stelt - net zoals huurders dat 
kunnen - hun woongenot elders te 
zoeken middels een goede uitkoop-
regeling.
Gerrit Jan van de Lagemaat
Voorzitter Vereniging Behoud 
Woongenot Aalsmeerbaan ‘BWA’

ingezonden

Organisatie Politie Aalsmeer Uithoorn

Huiskamerbijeenkomsten 
‘Veilig in je straat’
Aalsmeer - De politie organiseert 
weer huiskamerbijeenkomsten ‘Vei-
lig in je straat’ voor inwoners. Dit zijn 
bijeenkomsten bij buurtbewoners 
thuis met maximaal 12 deelnemers. 
Tijdens die bijeenkomsten, die on-
geveer 2 uur duren, wordt voorlich-
ting gegeven over onder andere de 
volgende onderwerpen: Hoe werkt 
de surveillancedienst; Het belang 
van een goed signalement; Bellen 
met de politie; Verdachte situaties; 
Babbeltrucs; Inbraakpreventie; Va-
kantieservice; Buurtapp en Compu-
terfraude. Het zijn interactieve bij-
eenkomsten die bestaan uit twee 
delen. Het eerste deel van de avond 
is binnen en het tweede deel bui-
ten. Dan wordt met elkaar een kijk-
je in de straat genomen om te zien 
waar bijvoorbeeld donkere plekken 
zijn, hoe het met de verlichting staat 
en ook gekeken wordt bij een aan-
tal woningen van deelnemers aan 
de avond om te zien hoe het met de 
inbraakbeveiliging staat.
Het initiatief voor een dergelijke 
avond moet wel van bewoners zelf 

komen. Als iemand van er iets voor 
voelt om zo’n avond bij hem/haar 
thuis te organiseren, dan is het de 
bedoeling dat contact opgenomen 
wordt met de politie zodat een da-
tum voor de bijeenkomst afgespro-
ken kan worden. Daarna moet de 
initiatiefnemer zelf geïnteresseerde 
buurtbewoners uitnodigen voor de 
avond ( maximaal 12). de avond zelf 
wordt verder helemaal door de poli-
tie ingevuld.
De kracht van dit soort voorlich-
tingsbijeenkomsten zit hem in het 
feit dat het in de eigen straat/buurt 
is. Naast algemene voorlichting en 
tips, geeft de politie ook tips die 
specifiek op de betreffende straat/
woning van toepassing zijn. De po-
litie weet het zeker: U gaat ineens 
op een andere manier naar uw ei-
gen straat kijken. Bovendien leert u 
elkaar als buren ook wat beter ken-
nen. Geïnteresseerd in een huiska-
merbijeenkomst ‘Veilig in je straat’? 
Neem dan via mail contact op met 
Mark van der Meij: mark.aj.van.der.
meij@politie.nl.

Actie ‘Ik val op’ voor fietsers

Aalsmeer - Het weekend komt er 
weer aan en dat betekent voor veel 
jongeren gezellig uit. Wie in ei-
gen dorp het weekend gaat vieren, 
neemt veelal de fiets. En dat is pri-
ma, maar is de fiets ook voorzien 
van goede verlichting? Zeker met 
regen zijn fietsers voor automobi-
listen moeilijk te zien. De gemeente 
en de politie zijn de actie ‘Hoe val jij 
op in het donker?’ gestart: Laat zien 
hoe je opvalt in het donker en maak 
kans op bioscoopkaartjes of een di-
nerbon. Aan jongeren wordt ge-

vraagd hun fiets zo opvallend mo-
gelijk verlicht te maken. Hoe, maakt 
niet uit, als jouw fiets meer opvalt. 
Maak een foto en plaats deze op 
instagram, facebook of twitter met 
#ikvalopinaalsmeer. De jongere met 
de opvallendste inzending wint twee 
bioscoopkaartjes of een dinerbon. 
De actie duurt tot eind november.
Binnenkort gaat wethouder Ad Ver-
burg van verkeer bij een drukke 
fietsroute fietslichtjes uitdelen aan 
jongeren die zonder licht fietsen. De 
politie zal bij het zien van rijden zon-
der licht minder mild optreden. Er 
zijn diverse controles gehouden en 
waarschuwingen gegeven, nu gaan 
boetes uitgeschreven worden. Als 
de fietsverlichting niet op orde is, 
wordt een bekeuring gegeven van 
55 euro. Oeps, zonde van het geld. 
Het is tot slot heel simpel om goede 
verlichting te hebben. Losse lamp-
jes zijn in diverse winkels verkrijg-
baar. Dus, bespaar de boete en zorg 
dat je opvalt. Wel zo veilig ook voor 
alle mede-weggebruikers. Dit geldt 
overigens ook voor volwassenen. 
Ook door deze leeftijdsgroep wordt 
best nonchalant omgesprongen met 
fietsverlichting.

Boom om door de storm
Aalsmeer - De storm zondag 20 
november heeft de brandweer van 
Aalsmeer flink wat werk gekost. En-
kele bomen waren niet bestand te-
gen de harde wind en vielen om, 
onder andere op het Schinkeldijk-
je en de Oosteinderweg. Ook wer-
den door de storm vele bomen ont-
daan van takken. Deze lagen her en 
der gevaarlijk op wegen. Grote, dik-

ke takken zijn weggehaald om on-
gelukken te voorkomen. Op de Ma-
chineweg was een bord ‘gegrepen’ 
door de storm. Door snelle actie 
van de brandweer is voorkomen dat 
panden beschadigd raakten. Ook 
zijn van woningen dakpannen ge-
waaid. Gelukkig is niemand gewond 
geraakt. 
Foto: Yvonne van Doorn

Intentieverklaring en open huis
Denk mee over invulling 
van De Oude Veiling
Aalsmeer - Op maandag 28 no-
vember om 18.15 uur onderteke-
nen Ons Tweede Thuis, Bibliotheek 
Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, 
ESA, AM Match en de Gemeen-
te een intentieverklaring om sa-
men met inwoners, maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven van 
De Oude Veiling de ‘huiskamer van 
Aalsmeer’ te maken. Inspiratie, ont-
plooiing en ontmoeting gaan cen-
traal staan. De gemeente heeft het 
pand in 2015 gekocht met als doel 
een invulling te geven op sociaal, 
cultureel, educatief en maatschap-
pelijk vlak. Ook wordt maandag 
open huis gehouden voor belang-

stellenden. Het toekomstplan voor 
de nieuwe Oude Veiling wordt ge-
presenteerd. Er is muziek, er wor-
den filmpjes vertoond en gezamen-
lijk kan een kunstwerk worden ge-
maakt. 
Bezoekers worden van harte uitge-
nodigd om aan te geven wat zij on-
der inspiratie, ontplooiing en ont-
moeting verstaan en hoe ze dat te-
rug willen zien in De Oude Veiling. 
Uiteraard wordt met de aanwezigen 
ook actief gezocht naar ideeen hoe 
zij zelf een eigen bijdrage zouden 
kunnen leveren aan de invulling. Ie-
dereen is hartelijk welkom tussen 
17.30 en 19.30 uur.

Dader/getuigen gezocht!
Forse schade na aanrijding 
op het Praamplein
Aalsmeer - Zaterdag 19 novem-
ber rond kwart over twee in de mid-
dag is Gabi Bergs-Jans met haar 
dochter naar Aalsmeer gereden om 
boodschappen te doen. “Het was 
druk, veel mensen, veel auto’s, we 
zagen zelfs Sinterklaas met 2 Pie-
ten. Na eindelijk een parkeerplek op 
het Praamplein te hebben gevonden, 
ter hoogte van de Historische Tuin, 
zijn we met ons boodschappenlijst-
je aan de slag gegaan.” Na een uur-
tje waren de dames terug bij de au-
to. “Het wel snel over met het blije 
zaterdag gevoel”, vervolgt Gabi. “De 
rechterkant van de auto zat vol die-
pe schaaf- en laksporen en diepe 
deuken. De rechterkant is voor een 
groot gedeelte vernield. Er moet ie-
mand met grote kracht tegen on-
ze auto aangereden zijn. Iemand die 
vervolgens zijn of haar verantwoor-
ding ontliep en zonder een teken van 
identificatie de benen naam. Geen 
briefje, niks.” Omdat het een krach-
tige aanrijding geweest moet zijn en 
omdat zoveel mensen op de benen 
waren is de waarschijnlijkheid groot 

dat iemand de aanrijding gezien 
heeft. Daarom deze oproep van de 
Rijsenhoutse, die hoopt dat eventue-
le getuigen zich melden. “Misschien 
verdwijnt dan het gevoel van mach-
teloosheid en uitgeleverd zijn”, be-
sluit Gabi. De botsing gezien, meer 
informatie? Gabriele Bergs-Jans 
woont in de Henninkstraat 42 in Rij-
senhout en is bereikbaar via 0297-
345565 en via bergsjans@gmail.com.

Waterwolftunnel nachtje 
dicht voor onderhoud
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
25 op zaterdag 26 november wordt 
de Waterwolftunnel onder de Ring-
vaart tussen Aalsmeer en Haarlem-
mermeer afgesloten voor verkeer. De 
afsluiting is nodig voor het uitvoe-
ren van onderhoudswerkzaamheden. 
Naast preventief onderhoud, zoals 
ht wassen van de tunnelwanden en 
het reinigen van de wegmarkeringen, 
gaan ook inspecties en testen plaats-

vinden, waaronder controles op vei-
ligheidsmiddelen. Door de afsluiting 
kan het verkeer geen gebruik maken 
van het N201-trace tussen de Leg-
meerdijk en de Fokkerweg. Er gel-
den omleidingen die met borden zul-
len worden aangegeven. Voor vragen 
over de werkzaamheden kan contact 
opgenomen worden met het Service-
punt Provincie Noord-Holland via 
0800-0200600 (gratis).

Dorpsoverleg Kudelstaart 
over jeugd en verkeer
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt belangstellenden 
uit voor het dorpsoverleg op maan-
dag 28 november in het Dorpshuis, 
aanvang 20.00 uur. Voor de pau-
ze zullen Frank van Rijn en wijk-
agent Frans van Uxem aanwezig 
zijn. Frank is bij de gemeente be-
last met onder andere jeugdzaken 
en komt vertellen over de ontwikke-
lingen rondom de verplaatsing van 
de Future naar de voormalige bibli-
otheek. Verder zal, zoals tijdens elk 

dorpsoverleg, de verkeerskundige 
maatregelen in Kudelstaart aan de 
orde komen, ondermeer het verkeer 
op de Kudelstaartseweg, en diverse 
onderwerpen als het bouwplan ‘Wo-
mens Eye’, wel of geen tweede su-
permarkt Kudelstaart, Schiphol en 
natuurlijk onderwerpen/vragen die 
bewoners zelf aan de orde stellen. 
Het bestuur verwacht weer een vol 
Dorpshuis en overweegt, gelet op 
de belangstelling van vorige avon-
den, uit te wijken naar de grote zaal.

T met AB in en over de bieb
Aalsmeer - Zaterdag 26 novem-
ber houdt Aalsmeerse Belangen de 
‘T met AB’ in de bibliotheek in de 
Marktstraat. Dit is niet zonder re-
den; de gemeente heeft een nieuwe 
visie voor de bibliotheek opgesteld. 
De visie richt zich op het beeld in 
2025. Natuurlijk speelt de digitalise-
ring hierin een rol. In Aalsmeer spe-
len ook de recente ontwikkelingen 
van De Oude Veiling, waar de bibli-
otheek deel van uit maakt, mee. Le-
zen blijft de basis. Daarnaast moet 
de bibliotheek zich ook richten op 
toegang tot informatie en een ont-
moetingsplek zijn; een soort educa-
tieve huiskamer. Vanavond, onder-
dag 24 november, is de eerste be-
spreking van de visie in de openba-

re commissievergadering en op 8 
december buigt de gemeenteraad 
zich hierover. De leden van AB zijn 
benieuwd naar de ideeën van inwo-
ners over de bibliotheek en de sa-
menwerking in De Oude Veiling. De 
AB-fractie is van 15.00 tot 17.00 uur 
aanwezig in de bibliotheek in de 
Marktstraat. De koffie en thee staan 
klaar. Iedereen is welkom om deze 
en andere onderwerpen te bespre-
ken. Alle suggesties zijn welkom. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om persoonlijk langs te komen, dan 
is het natuurlijk ook mogelijk om 
via een mailbericht uw wensen dui-
delijk te maken. Mails kunnen ge-
stuurd worden naar info@aalsmeer-
sebelangen.nl 
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Winst voor Bets 
bij Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 17 november is het klaverjas-
sen gewonnen door Jaap Spaarga-
ren met 5064 punten, op twee Ni-
co de Ron met 5046 en op drie Bets 
Romkema met 4991 punten. Bij het 
jokeren was deze week Bets Teunen 
met 132 punten de beste, gevolgd 
door Gerard de Wit met 257 en Hen-
nie de Wit met 367 punten. Belang-
stelling voor deze gezellige kaart-
middag? De spelers zoeken nog en-
kele klaverjassers en jokeraar(ster), 
kom er gezellig bij! Voor inlichtin-
gen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Sjoelavond bij 
BV Oostend

Aalsmeer - De eerstvolgende sjoe-
lavond van BV Oostend is donder-
dag 1 december vanaf 20.00 uur. 
Voor de inschrijving worden de 
sjoelers iets eerder verwacht. De 
vorige sjoelavond is gewonnen door 
Lineke van Brakel De andere prijzen 
zijn uitgereikt aan Joke Schuttel, 
Jan Joore, Jopie de Vries en Yvon-
ne Tulp. Het sjoelen is in buurthuis 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Ge-
noe houdt op dinsdag  29 novem-
ber weer een speelavond. Er wordt 
gekaart in De Meander in de Cle-
matisstraat vanaf 19.30 uur. De kof-
fie/thee staat klaar om 19.00 uur. De 
toegangsprijs is 3 euro. De laatste  
speelavond was het  gezellig druk 
met weer enkele nieuwe gezich-
ten. Het klaverjassen is gewonnen 
door Truus van de Helm met 5728 
punten, op twee Jopie Overdijk met 
5504 punten en op drie mevrouw 
Wegman met 5240 punten. De poe-
delprijs was voor Piet Kragtwijk met 
3589 punten. Bij het rummicuppen 
was Annie Gahrmann met 55 pun-
ten de winnaar en Wil Zeldenrijk 
met 165 punten was goed voor de 
poedelprijs. De volgende avond zul-
len de punten ook weer mee tellen 
voor het overall klassement voor zo-
wel het klaverjassen als het rummi-
cuppen. Er is overigens altijd plaats 
voor enthousiaste nieuwe spelers. 
Neem gerust buren, vrienden of be-
kenden mee. Iedereen is van harte 
welkom. 

Zaalvoetbal
De Midi’s aan 
kop bij ZABO
Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie werd afgelopen zater-
dag 19 november voortgezet met de 
vierde speelronde van het seizoen. 
De wedstrijden vonden plaats in de 
Proosdijhal en de volgende eind-
standen kwamen op het wedstrijd-
formulier: Polonia Aalsmeer tegen 
Atlas Lions 6-2. LEMO tegen IBH 
Aalsmeer 0-2. Sportcafé de Midi’s 
tegen  Amsec Piller 6-2. Met & Co 
tegen Koning Nieuwendijk 5-4.
De nieuwe stand ziet er nu als volgt 
uit: Sportcafé de Midi’s 4-12, Po-
lonia Aalsmeer 4-10, Met & Co 
4-9, Koning Nieuwendijk 4-6, IBH 
Aalsmeer 4-4, Amsec Piller 4-3, At-
las Lions 4-3, LEMO 4-0. De vijfde 
speelronde van de ZABO-competi-
tie volgt op zaterdag 17 december 
in sporthal de Bloemhof.

Jordy Buskermolen in het rode tenue. Achter hem rijdt Ronan van Zandbeek.

Wielrennen
Podiumplaats voor Jordy 
bij beachrace op Texel
Aalsmeer - In de afgelopen twee 
weekenden heeft Jordy Buskermo-
len laten zien dat het prima gesteld 
is met zijn vorm. Bij de Dijk tot Dijk 
race behaalde hij een vierde plaats 
en bij de beachrace op Texel eindi-
ge hij met een tweede plek op het 
podium. De Dijk tot Dijk race gaat 
van start bij strandpaviljoen Iloon, 
net ten zuiden van Den Helder. Jor-
dy had een uitstekende start en 
voerde de kopgroep aan. Bij het op-
gaan van de duinen kon hij het ho-
ge tempo goed volgen en passeer-
de hij de start in zuidelijke richting 
in een groep van zo’n 15 renners. 
Vlak voorbij het keerpunt viel de 
groep uiteen en reden 3 sterke ren-
ners weg. Met Ronan van Zandbeek 
lukte het Jordy om het gaatje naar 
de kopgroep te dichten, waarbij de 
snelheid opliep tot boven de 50 kilo-
meter per uur. Jordy probeerde in de 
laatste kilometer voor de streep nog 
uit de groep te demarreren, maar 
werd bijgehaald. Bij de sprint ein-
digde Jordy op de altijd vervelende 
vierde plaats, net naast het podium.

Op 19 november startte Jordy met 
veel van zijn ploegmaten van de 
Strandridders op Texel. Vanaf Paal 
17 werd over het strand koers ge-
zet naar het noorden. Na een snel-
le start kon Jordy net niet aanslui-
ten bij de kopgroep van vier. De-
ze kopgroep behield lange tijd een 
voorsprong van 30 seconden, maar 
het passeren van start-finish, bij het 
ingaan van de laatste lus, nam de 
voorsprong af. Steeds meer moun-
tainbikers, waaronder Jordy, konden 
de aansluiting bij de kopgroep vin-
den. De 13 man sterke groep moest 
uitmaken wie met de overwinning 
kon gaan strijken. Het laatste stuk 
was het kiezen: de kortste route of 
een langere, maar wellicht snelle-
re route. Jordy koos voor het laat-
ste, moest net als de andere ren-
ners de laatste meters hardlopen 
en duwde zijn fiets als tweede over 
de finishlijn, na Bram Imming, maar 
net voor wielerjournalist Thijs Zon-
neveld. Een prestatie van formaat. 
Het wachten is op de eerste over-
winning.

Ringvaartloop 
deze zondag!

Aalsmeer - Op zondag 27 novem-
ber organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Ringvaart-
loop. De hoofdafstand is 10 Engel-
se Mijl,  exact 16,1 kilometer. De 
start is om 11.00 uur op de Atle-
tiekbaan aan de Sportlaan 43. Voor 
wie de voorkeur geeft aan een kor-
tere afstand is er ook een 5 en een 
10 kilometer (start om 11.10 uur) 
en voor de kinderen is er een kids-
run. Voor de kinderen van 5 tot en 
met 8 jaar is er om 10.30 uur een 
800 meter loop en voor de kinde-
ren van 9 tot en met 12 jaar is er 
om 10.45 uur een 1200 meter loop. 
Schrijf je snel in via www.inschrij-
ven.nl. Je kunt voorinschrijven tot 
en met vrijdag 25 november. Na-in-
schrijven kan natuurlijk ook. Dit kan 
in de kantine van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer, en is mogelijk tot 20 
minuten voor aanvang van een af-
stand. Meer informatie is te vinden 
op www.avaalsmeer.nl.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 25 november 
wordt weer een kaartavond gehou-
den bij Buurtvereniging Hornmeer. 
Iedereen is van harte welkom in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. 
Het koppelkaarten op vrijdag 18 
november is gewonnen door Ri-
ta Blauboer en Gerard Pauw met 
5756 punten. Op twee Jopie Vos en 
Mia Huijkman met 5515 punten en 
op drie Joke en Bert Buijs met 4871 
punten. De poedelprijs was voor het 
koppel Siem Burgers en Ben Jo-
hannessen met 3795 punten. Bij 
de kwart marathon is Ben Johan-
nessen op één geëindigd met 9808 
punten. Wil ter Horst tweede met 
9782 punten en Frits de Jong der-
de met 9662 punten. De poedelprijs 
was voor Manfred de Grauw met 
8251 punten.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Erik Jan Geelkerken wint 
finale van Ronald Baars
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de vijfde speelavond dit sei-
zoen, en de 250ste ooit, van de dart-
club Poel’s Eye in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De avond werd be-
gonnen met tien poules. De bete-
re darters streden voor de eerste 
twee plaatsen zodat zij in de hoge-
re niveaus terecht kwamen. Dat dit 
nog niet makkelijk was werd geïl-
lustreerd door Tibor Hogervorst en 
Remco Maarse. Tibor, die de avond 
als koploper begon, werd dwars ge-
zeten door Nick Dekker en Rick 
Fransen, terwijl Remco (winnaar van 
de eerste speelavond) William Hu-
nitetu en Arie van Hanswijk op zijn 
pad vond. ‘Nieuweling’ Arie wist al 
eerder dit seizoen opvallend ster-
ke prestaties neer te zetten. Na de 
poules volgden de tussenronde en 
(eventueel) een knock out ronde, en 
toen alle rook was weggetrokken 
bleven er acht darters over in de 
kwartfinale van het Hoogste Niveau. 
Pietje van Overbruggen en Henny 
Taal zaten hier ook nog knap bij, een 
uitstekende prestatie. Moreno Blom 
en Huib Gootjes bereikten echter de 
halve finales, maar de finale ging 
uiteindelijk tussen Ronald Baars en 
Erik Jan Geelkerken. Erik Jan was 
favoriet want hij won in het verleden 
al vier speelavonden, maar voor Ro-
nald was het ondertussen toch al-
weer zijn zevende Grote Finale ooit. 
Ronald won dan ook brutaalweg de 
eerste leg. De tweede leg dacht Ro-
nald een kans te hebben met een 
restscore van 76, maar Erik Jan wist 
73 weg te poetsen. De derde leg be-
gon Ronald met een score van 140, 
maar Erik Jan antwoordde met een 
180-er. Ronald miste nog wel één 
pijl op de Bull’s Eye om de leg bin-
nen te slepen, waarna Erik Jan dub-
bel 18 uit gooide. De vierde én vijfde 
leg was Erik Jan goed op dreef, bei-
de legs gingen binnen zeven beur-
ten uit, zodat zijn vijfde overwinning 

ooit een feit was. Erik Jan liet in de 
finale weinig dubbels liggen, zijn 
uitgooipercentage was een keurige 
44%. John Kater beleefde ook een 
sterke avond. Niet alleen bereik-
te hij, na een uitstekende overwin-
ning op Nick Dekker, knap de hal-
ve finale van het tweede niveau, ook 
had hij met een mooie 128 finish de 
Hoogste Uitgooi van de avond. Re-
ne van Veen, ook al zo’n ‘betrekkelij-
ke nieuweling’, hield John echter uit 
de finale. Rene won eerder dit sei-
zoen het derde niveau, en won deze 
avond zelfs uiterst knap het twee-
de niveau, een bevestiging van zijn 
sterke seizoen tot nu toe.
Hoe het de darters verging op het 
derde en vierde niveau leest u vol-
gende week. Volgende week vrijdag 
2 december is de volgende speel-
avond. Elke darter kan zonder op-
gave vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is laagdrempelig en is geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Jong, oud, man en 
vrouw zijn welkom. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
vier euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar.

Finalist Ronald (links) naast winnaar 
Erik Jan.

Dartsucces voor 
Ben van Dam

Aalsmeer - Tijdens het ingooien 
dacht Ben van Dam zijn avond niet 
te hebben, maar naarmate de dart-
avond vorderde kwam hij steeds be-
ter in zijn spel. Het lukte toch wel, 
heel goed zelfs. Mede doordat hij 
z’n dubbels wist te raken, mocht hij 
met de eer gaan strijken van de eer-
ste plaats. Franklin Dolk wist twee-
de te worden, doordat hij een 168 
score had en een uitgooi van 56. Se-
bastiaan Dolk, die de strijd aan ging 
met z’n vader Hans, twijfelde of hij 
z’n pa wel kon verslaan. Pa had na-
melijk een leg van hem gewonnen, 
maar de aanhouder wint, Sebas-
tiaan werd toch nog derde. Vader 
Hans moest genoegen nemen met 
de vierde plaats. Voor Peter Bak-
ker verliep het anders dan de twee 
weken ervoor toen hij eerste werd. 
Nu werd hij in de verliezersronde 
vijfde. Henk v/d Stroom werd zes-
de. Er is iedere dinsdagavond dar-
ten in ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55. Het inschrijven is vanaf 
half acht, de competitie begint om 
acht uur. Deelname kost 2,50 euro 
per keer. Iedereen vanaf 16 jaar is 
van harte welkom.

Zaalkorfbal
VZOD wint in slotseconde 
van Dijkvogels
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond de eerste thuiswedstrijd in de 
zaal op het programma van de korf-
ballers uit Kudelstaart. VZOD/FI-
QAS is ingedeeld in een poule met 
sterke tegenstanders, maar ondanks 
dat is eindigen bij de eerste drie de 
doelstelling. In de eigen Proosdijhal 
was Dijkvogels uit Maasdijk de te-
genstander. Nadat vorige week, in 
de eerste wedstrijd tegen het Haag-
se GKV, de punten niet meegeno-
men waren naar Kudelstaart was 
een overwinning dus noodzakelijk 
om in het spoor van de koplopers 
te blijven. Nils van Os verving deze 
wedstrijd de afwezige Wouter Ver-
meulen. Kort na het eerste fluitsig-
naal gaven de bezoekers hun visi-
tekaartje af en namen direct via een 
afstandsschot een voorsprong. Het 
moet gezegd dat het coach Cor Loef 
gelukt was VZOD aan het begin van 
deze wedstrijd, ondanks de snelle 
achterstand, wel op scherp te krij-
gen. Via afstandsschoten van Alys-
sa te Riele, Thomas van der Zwaard, 
en een vrije bal van de weer in het 
vlaggenschip teruggekeerde Josi-
ne Verburg, stond er na 15 minuten 
spelen een 3-1 voorsprong op het 
scorebord. Daarna volgde een ge-
lijk opgaande strijd, waarbij VZOD 
wel een aantal goede kansen wist te 
creëren, maar verzuimde de marge 
te vergroten. En zoals zo vaak komt 
de tegenstander dan langzaam 
maar zeker dichterbij. Zo ook nu. In 
beide vakken van Dijkvogels speel-
de duidelijk een heer in de punt van 
de aanval. Zij namen samen uitein-
delijk 11 van de 14 Maasdijkse doel-
punten voor hun rekening. Het luk-
te de thuisploeg niet deze angel uit 
de aanval van de tegenstander te 
halen. Doelpunten bleven aan bei-
de kanten schaars in het eerste be-
drijf. VZOD speelde deze eerste 
helft rommeling, te terughoudend 
en met te veel respect voor de te-
genstander. Toen de, goed leidende, 
scheidsrechter Walvis blies voor het 
rust signaal gaf het scorebord dan 
ook een verdiende 5-7 stand aan. 
Het thuis publiek ging er eens goed 
voor zitten, wetende dat de twee-

de helft altijd sterker is van de Ku-
delstaartse korfballers. Wat volg-
de was een bloedstollende twee-
de helft waarbij op het scherpst 
van de snede werd gestreden. Ge-
zegd moet worden dat het nooit on-
sportief werd. VZOD/FIQAS speel-
de met meer overtuiging en kwam 
steeds beter in de wedstrijd. Als ge-
volg hiervan werden ook de kan-
sen beter benut. Via een afstands-
schot van Eric Spaargaren was di-
rect na de thee de ‘Anschlusstor’ 
een feit. Daarna een gelijk opgaan-
de strijd waarbij onmogelijk te voor-
spellen was wie uiteindelijk aan het 
langste eind zou trekken. Dijksvo-
gels kwam steeds op voorsprong 
waarna VZOD de stand weer ge-
lijk trok. Met nog 9 minuten te spe-
len bracht, de sterk spelende Jessi-
ca Zijerveld de thuisploeg voor de 
eerste maal in de tweede helft op 
voorsprong: 13-12. Met een tacti-
sche wissel bracht coach Cor Loef 
de lange Paul te Riele in voor Eric 
Spaargaren. Daarna was het de Ku-
delstaartse formatie die het initiatief 
nam en behield. Met nog drie minu-
ten te spelen was de stand weer ge-
lijk: 14-14. De spanning was om te 
snijden, lang nadat de scheidsrech-
ter aangegeven had dat er nog 1 
minuut te spelen was schoot Dijk-
vogels een laatste keer op de korf, 
maar niet doeltreffend. De rebound 
was voor de lange Thomas van der 
Zwaard. Er werd snel een lange bal 
gespeeld naar de aanval. Hier stond 
Alyssa te Riele vrij op grote afstand 
van de korf. Zij schoot ‘in het laatste 
fluitsignaal’ wel raak. Daarna een 
moment van grote spanning: zou 
de scheidrechter het doelpunt nog 
goedkeuren? Toen hij naar de mid-
denstip wees was een geluidsexplo-
sie in de Proosdijhal het gevolg. Een 
collectieve overwinning waarbij alle 
basisspelers aan Kudelstaartse kant 
hebben gescoord. Een wedstrijd 
waarbij naast de thuisploeg ook het 
publiek de winnaar was. Aanstaan-
de zaterdag staat om 17.00 in de 
Proosdijhal de thuiswedstrijd tegen 
Fiducia, van oud trainer/coach Frits 
Visser, op het programma. 

SV Omnia 2000: Wedstrijdturnen
Zuzanna behaalt 4e plaats
Aalsmeer - Op zondag 20 no-
vember namen zes turnsters van 
SV Omnia 2000 deel aan de eerste 
voorwedstrijd in klasse D1 van het 
rayon Amsterdam in de Sportex-
periencehal in Sloten onder leiding 
van trainster Anneke Nap. Trainster 
Mariët Tas jureerde deze dag. 
In de eerste wedstrijd turnden drie 
Omnia-turnsters in de categorie pu-
pillen 2 D1, te weten: Lotus Baardse, 
Ayanna Hardjoprajitno en Zuzan-
na Rydzinska. Lotus was licht ge-
blesseerd, maar heeft toch gelukkig 
alle onderdelen mee kunnen tur-
nen. Vooral haar brugoefening was 
erg mooi. Lotus eindigde op de 13e 
plaats. Ayanna en Zuzanna turnden 
beiden voor het eerst een arabier-
flick-flack in hun vloeroefening. Ay-
anna raakte helaas met de salto 
voorover bij de sprong even de mat 
aan, waardoor zij een hele punt af-
trek kreeg. Op het onderdeel Brug 
scoorde Ayanna 14.20 en daarmee 
het hoogste cijfer van alle deel-
neemsters. In het eindklassement 
eindigde ze op de vijfde plaats, net 
naast de medailles. Zuzanna turnde 
van deze drie de meest constante 
wedstrijd en mocht voor deze pres-
tatie een medaille in ontvangst ne-
men voor de vierde plaats. 
In de tweede wedstrijd turnden 
eveneens drie Omnia-turnsters in 
de categorie pupillen 1 D1, te we-
ten: Roosmarijn de Rond da Silva 
Futre, Dieuwertje Gerritsma en Ma-
ra Meijer. Zij debuteerden dit sei-
zoen in de D1. Alle drie turnden ze 
voor het eerst een vloeroefening op 
muziek en een salto voorover bij het 

onderdeel sprong. Dit verliep alle-
maal goed. In deze vloeroefening 
maakte Dieuwertje voor het eerst 
de arabier-flick-flack en eindigde in 
het eindklassement op de veertien-
de plaats. Roosmarijn is altijd con-
stant in haar sprongen en maak-
te dit ook deze wedstrijd weer waar. 
Zij eindigde op de twaalfde plaats.
Mara was de enige van deze drie 
turnsters, die niet van de balk viel. 
Ze behaalde voor haar balkoefening   
13.55 punten en daarmee de hoog-
ste plaats op dit onderdeel. In het 
eindklassement eindigde Mara op 
de achtste plaats. 
De turnsters van SV Omnia gaan 
komen weekend op turnkamp en 
houden op maandag 12 december 
in gymzaal de Baccara in de Bac-
carastraat hun eerste wedstrijd van 
de onderlinge competitie. De eer-
ste groep start om 16.15 uur en de 
tweede groep om 18.15 uur. Publiek 
is van harte welkom.

Open huis Nova College
Regio - ROC Nova College houdt 
maandag 28 november van 18.00 tot 
21.00 uur open huis voor vrijwel alle 
opleidingen op de locaties in Bever-
wijk, Haarlem, Hoofddorp en Harlin-
gen en IJmuiden. Tijdens het Open 
huis staan het brede opleidingsaan-
bod en een passende opleidings-
keuze centraal. Nova College ver-
zorgt mbo in de sectoren economie, 
techniek en zorg en welzijn. De op-
leidingsrichtingen die 28 november 
open huis houden zijn: Autotech-
niek, bouw, dans en theater, han-
del en commercie, horeca en facility, 
ICT, lab, logistiek, maritiem, marke-
ting en media, MyTec, orde en veilig-
heid, recreatie, uiterlijke verzorging, 
techniek, welzijn, zakelijk en zorg.

Winterfair in Kloosterhof
Aalsmeer -Woensdag 30 no-
vember wordt er een winter-
fair gehouden in zorgcentrum ‘t 
Kloosterhof in de Clematisstraat. 
Belangstellenden zijn van 14.30 
tot 17.00 uur van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. 
Er zijn verschillende kramen met 
(kerst)cadeautjes, sieraden, kaar-
ten, planten, spulletjes uit de we-
reldwinkel, honingproducten en 
ook de handwerkgroep is aan-
wezig met mooie, door de bewo-

ners, zelfgemaakte spullen. Ook 
is er huisgemaakte erwtensoep te 
koop. Tijdens het bezoek kan ge-
noten worden van een kopje kof-
fie of thee met wat lekkers erbij 
en er is warme chocolademelk 
met slagroom. Genoeg te zien en 
te genieten dus op de winterfair
De bewoners en medewerkers 
hopen u te zien op 30 november.
Voor vragen kan contact opge-
nomen worden met ’t Kloosterhof 
via 0297-326970. 

Uitdagen
Op het Nova College leren stu-
denten meer dan alleen een be-
roep. Niet alleen de nodige ken-
nis en vaardigheden zijn belangrijk; 
de juiste mentaliteit en persoonlijke 
ontwikkeling zijn ook van groot be-
lang om succesvol te zijn. Het is een 
school voor iedereen, waar studen-
ten zichzelf kunnen zijn en zichzelf 
kunnen ontplooien. De plek bij uit-
stek voor ambitieuze en prestatie-
gerichte jongeren.  
Tijdens het open huis krijgen be-
zoekers informatie en persoonlijk 
advies van docenten, praktijkop-
leiders van stagebedrijven en van 
mbo studenten. Daardoor ontstaat 
een compleet beeld van hoe het is 
om een opleiding te volgen op het 
Nova College: wat leer je, hoe leer 
je, hoe is de sfeer op school en wat 
is de kans op werk na deze oplei-
ding. Wie naar het Open huis wil 
komen van het Nova College kan 
zich aanmelden via de (mobiele) 
website novacollege.nl. Na aanmel-
ding ontvangt men per e-mail het 
gekozen open huis-programma.
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Na regen komt meestal zonneschijn...

Geen winst RKDES JO 10-4
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond er een thuiswedstrijd op het 
programma voor het vierde jongens 
team in de leeftijd onder de 10 van 
RKDES. Cees Kuin, Twan Braam, Ja-
ri Buskermolen, Jesse Markenstein, 
Cas Middelkoop, Hein Smit, Hugo 
Abbing, Thomas Endt, Thijs Haan en 
Koen Schockman hadden er weer 
zin in. De tegenstander was weer 
geen misselijke dit keer: Sint Mar-
tinus uit Amstelveen kwam op be-
zoek. 
Op papier waren de geel-rode man-
nen duidelijk de sterkere partij dus 
de verwachtingen van de thuis-
ploeg leken al een tikkeltje getem-
perd, zeker nu er na de hernieuw-
de poule indeling sinds enkele we-
ken geleden helaas nog geen wed-
strijd gewonnen is (of iets wat daar 
ook maar een beetje op lijkt). Maar 
nieuwe ronde, nieuwe kansen en de 
bal is immers rond dus je weet nooit 
hoe het lopen kan op de vroege za-
terdagmorgen.

Regen bij aanvang
Het weer werkte niet helemaal mee; 
koude dikke druppels vielen bij aan-
vang van de wedstrijd uit de lucht. 
De supporters kropen dan ook dicht 
bij elkaar in de dug-out, maar voor 
de spelers in het veld zat er niets 
anders op dan tanden op elkaar, 
noppen in het gras en knallen met 
de bal! Helaas bleek al vrij snel in de 
wedstrijd dat ook deze morgen de 
betere kansen en doelpunten voor 
de Amstelveners waren, ondanks 
dat de keeper weer goed z’n man-
netje stond en de verdediging heel 
goed speelde. Het team kon niet 
voorkomen dat de rust werd inge-
gaan met een 0-5 tussenstand, in 
het voordeel van Sint Martinus. Tij-
dens de rust leek er even met wit-
te zakdoekjes gewapperd te wor-
den – hetgeen in het voetbal vaak 
symbool staat voor ontevredenheid 
van de supporters richting de coach 
die dan vaak zijn langste tijd bij een 
ploeg gehad heeft. Gelukkig bleek 

het in dit geval te gaan om een snot-
tebel van een van de jongste sup-
portertjes die weggeveegd moest 
worden. Teamsponsor meneer Smit 
was zelf aanwezig om deze morgen 
het talent van de jongens te aan-
schouwen, en ondanks de momen-
teel tegenvallende resultaten, was 
er wat hem betreft nog geen aan-
leiding de geldkraan dicht te draai-
en en de sponsorcontracten te ver-
breken. Vol goede moed en met eni-
ge opbeurende woorden van coa-
ches Bert en Vincent werd de wed-
strijd hervat.

Regenboog brengt kleur 
Na de limonade leek de grijze lucht 
wat op te klaren, het zonnetje kwam 
erbij en er verscheen een prachtige 
regenboog waar de ploegen onder 
speelden. Dit gaf wat extra kleur aan 
de match, zeker nu de aanvallers 
wat meer kansen wisten te creëren 
voor RKDES. Helaas wilde de bal er 
niet in rollen, terwijl het bij de an-
dere ploeg nog steeds erg makke-
lijk ging, ondanks de goede tegen-
stand die hen werd geboden door 
de Kudelstaartse jongens. Het en-
thousiasme van de jongens was er 
gelukkig niet minder onder, zelfs tot 
en met de penalty’s moedigde men 
elkaar aan en was er een stijgende 
lijn te zien in techniek, schot en fel-
heid. Dat deed de 0-12 nederlaag bij 
de meesten weer aardig vergeten.

Pot met goud
Helaas is de pot met goud aan het 
einde van de regenboog tot op he-
den nog niet gevonden... Hoewel 
er geen geluk in het spel was de-
ze morgen, kregen de jongens ui-
teraard wel geluk in de liefde via 
het thuisfront die hard hun best de-
den om de ploeg mentaal weer op 
te lappen voor de volgende match 
die op het programma staat. Gefe-
liciteerd Amstelveen, goed gevoch-
ten Kudelstaart! En vergeet niet: Na 
regen komt meestal wel weer zon-
neschijn!

Jeugdschaken
Willem aan kop!
Aalsmeer - De achtste ronde van 
de jeugdschaakcompetitie had een 
slechte opkomst door vele nevenac-
tiviteiten van de leerlingen. Koplo-
per Luuk had een schoolfeest waar-
door Willem zijn kans rook. Jasper 
deed zijn best om de eerste plaats 
van Luuk te beschermen, maar Wil-
lem is dit seizoen zeer goed in vorm 

en won overtuigend. Broer Simon 
was ook weer eens van de partij en 
sloopte de stelling van Stijn hard-
handig. Flora kon helaas de fami-
liehattrick niet voltooien en ver-
loor van Robbert. Stand aan kop 
na de achtste ronde: 1. Willem met 
6,5 punten, 2. Luuk met 6 punten, 
3. Jasper met 4 punten, 4. Christi-
aan met 4 punten en 5. Rune met 4 
punten en 6. Robbert met 4 punten. 
Het blijft dus spannend aan de top!
Door Ben de Leur

Basketbalwedstrijd U14 BV Aalsmeer

Geen eer te behalen tegen 
grote mannen van Apollo 
Aalsmeer - BV Aalsmeer U14 speel-
de zondag 20 november tegen Apol-
lo Amsterdam thuis in de Proosdijhal 
Kudelstaart. Apollo uit Amsterdam 
is fysiek een tegenstander om reeds 
op voorhand rekening mee te hou-
den. Vier van de in totaal zeven spe-
lers uit Amsterdam waren gemid-
deld een kop groter dan de mannen 
van Aalsmeer. De mannen van de 
U-14 zijn niet gauw onder de indruk, 
maar vanaf het begin van de eer-
ste periode was de boodschap van 
coach Sargis aan de mannen het 
verlies zo beperkt mogelijk te hou-
den. Het moet gezegd, de mannen 
weerden zich kranig tegen het Am-
sterdamse geweld. Door hun lengte 
was de tegenstander in een dusda-
nig voordeel, dat zelfs een middel-
matig speler eenvoudig kon scoren. 
De verdediging van Aalsmeer deed 
het de eerste tien minuten helemaal 
niet slecht. Tussenstand eerste peri-
ode: 3-18. Ook in de tweede perio-

de hadden de mannen van Aalsmeer 
niets in te brengen. Het verschil was, 
met name in de lengte, gewoon te 
groot. Eigenlijk was het een klein 
wonder dat het verschil niet nog veel 
groter was. Het werd de tegenstan-
der niet makkelijk gemaakt, maar 
het mocht ook in de tweede perio-
de niet baten. Stand bij rust: 5-33. 
In de derde periode kon de opmars 
van de mannen uit Amsterdam niet 
worden gestuit. Enig lichtpuntje was 
wel dat Aalsmeer in de dubbele cij-
fers wist te scoren. Stand na de der-
de periode: 10-51. Zoals gezegd, van 
een tegenstander waarvan bijna alle 
spelers een kop groter zijn, kan niet 
worden gewonnen. Alle rebounds 
zowel in de aanval als in de verdedi-
ging zijn voor de tegenstander. Hier 
was geen kruid tegen gewassen. De 
mannen hebben wel gevochten voor 
wat ze waard waren, maar hier viel 
verder geen eer te behalen. Eind-
stand: 14-62. 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 kampioen!
Aalsmeer - Met nog drie wed-
strijden te gaan kon Bloemenlust 1 
het kampioenschap al binnenhalen 
door met minimaal 6-4 te winnen 
van Spaarne 7. Dan zou Bloemenlust 
niet meer in te halen zijn in de twee 
laatste wedstrijden, zelfs als ze twee 
maal met 10-0 zouden verliezen en 
Spaarne en/of Nootwheer met 10-0 
zouden winnen. De sterkste speler 
van Spaarne zorgde nog voor een 
valse start door van Bart Spaarga-
ren te winnen, maar door zeges van 
Johan Berk en Ed Couwenberg en 
samen de winst in het dubbelspel 
kwam Bloemenlust op een 3-1 voor-
sprong. Omdat ook Johan van de 
Haarlemse sterspeler verloor kwam 
Spaarne nog terug naar 3-2. Maar 
via overwinningen van Bart, Ed en 
Johan kwam de voor het kampi-
oenschap noodzakelijke 6-2 alsnog 
op het bord, waarna Ed in een ware 
thriller met 15-13 in de beslissende 
vijfde game van de sterkste tegen-
stander wist te winnen. Bart zorg-
de met een ruime zege voor de 8-2 
eindstand. 
Bloemenlust 2 speelde uit tegen 
het lager staande TSTZ Haarlem 8. 
Danny Knol won al zijn enkel par-
tijen en samen met Peter Velleman 
ook het dubbelspel. Horst Krassen 
won 1 enkel partij en Peter Velle-
man verloor helaas al zijn enkel par-
tijen, waarmee een 5-5 gelijkspel 
werd behaald. Een 4-6 of zelfs 3-7 
overwinning lag binnen handbereik, 
want Peter en Horst verloren allebei 
een enkel partij met 11-9 in de be-

slissende vijfde game. Bloemenlust 
2 blijft hiermee op de derde plaats 
staan, maar de nummers 1 en 2 lo-
pen verder uit en nummer 4 Heems-
kerk staat slecht op 3 punten ach-
terstand.
Waar Bloemenlust 3 eerder in de 
Bloemhof nog 5-5 speelde tegen 
Het Nootwheer 10, werd in Purme-
rend een 7-3 nederlaag geleden. 
Jan Spaargaren had niet zijn avond 
en kon helaas niet tot winst komen. 
Frans Ravesteijn was een tegen-
stander de baas en Dirk Biesheuvel 
was goed voor twee zeges. Er had 
wel degelijk meer ingezeten, want 
Frans verloor een partij in vijf games 
en ook Dirk was zeer dicht bij een 
derde zege (16-14 in de beslissen-
de vijfde game).
In de DUO-competitie bleven Philip-
pe Monnier en Dirk Piet steken op 
een 1-4 nederlaag tegen HTC 4 door 
een winstpartij van Philippe.

Schaakcompetitie
AAS 2 verliest van LSG 4
Aalsmeer - Na het ongelukkige 
verlies in de eerste wedstrijd tegen 
Voorschoten 3 mocht AAS 2 vrijdag 
11 november aantreden tegen het 
sterke LSG 4. Gepland als een thuis-
wedstrijd, maar door bazaar in de 
Doopsgezinde Kerk noodgedwon-
gen uitgeweken naar het speello-
kaal van de tegenstander die toe-
vallig nu ook op vrijdag haar thuis-
wedstrijden speelt.
Zoals eerder gezegd is LSG 4 een 
van de betere teams in de poule. Na 
een uur spelen was dit op de borden 
echter niet zichtbaar. AAS 2 stond 
op elk bord minimaal gelijk en een 
stunt hing dan ook in de lucht. Het 
mocht echter niet zo zijn. Waar de 
Azen in het begin van de partijen 
nog schijnbaar moeiteloos met LSG 
gelijk op leken te gaan, bleek LSG 
aan het eind van de rit toch weer 

een maat te groot. Vooral op de on-
derste borden kwam AAS 2 net wat 
taaiheid te kort om tegen het ho-
mogene team van LSG een ech-
te vuist te kunnen maken. Waar de 
drie sterkste AAS spelers, Willem 
Hensbergen, Peter Poncin en Henk 
Noordhoek met een winst en twee 
remises nog 2 punten wisten binnen 
te halen was daarmee de koek ge-
lijk wel op. Simon Groot, Olaf Cliteur, 
Erik Breedveld, Henk van Leeuwen 
en Sipco Schimmel moesten allen 
het punt aan de tegenstander la-
ten, waarna de nietsontziende uit-
slag van 2–6 op het uitslagenformu-
lier kon worden ingevuld. Op 1 de-
cember mag AAS 2 gaan proberen 
de eerste matchpunten van het sei-
zoen binnen te halen tegen Oegst-
geest 3. 
Door Henk van Leeuwen

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 november:
F.C.AALSMEER                                                          
F.C.A. 1 – Volendam (rkav) 14.30 u
F.C.A. 2 - D.V.V.A. 2 11.45 u
F.C.A. 3 – V.V.C. 5 14.00 u
F.C.A. 4 – Kon.H.F.C. 3 14.30 u
F.C.A. 5 – V.V.C. 7 12.30 u
V.E.W 6 - F.C.A. 6 14.30 u
Argon 11 - F.C.A. 7 14.30 u 
F.C.A. 8 – Wartburgia 8 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Wartburgia V6 14.30 u
ZSGO/WMS V1 - F.C.A. V2  14.30 u 
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – D.C.G. V1 13.00 u
S.C.W.
Kagia 1 - S.C.W. 1 14.30 u
W.V.-H.E.D.W 8 - S.C.W. 2     16.30 u 

V.S.V. 2 - S.C.W. 3 14.30 u
S.C.W. 4 – Legm.vogels 3 14.30 u
S.C.W. 5 – Swift 14 13.00 u
Overbos 45+1 - SCW 45+1 14.30 u
S.C.W. 35 +1  - V.V.C. 35+1 14.30 u

Zondag 27 november:
F.C. AALSMEER
Voorschoten’97 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Buitenveldert 3 - F.C.A. 2 12.45 u
Hoofddorp 6 - F.C.A. 3 11.00 u
Nautilus 2 - F.C.A. 4 11.00 u
Hoofddorp 8 - F.C.A. 5 14.30 u
GeuzenM’meer 8 - F.C.A. 6 14.30 u
R.K.D.E.S.
Leidse Boys 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u
ZSGO/WMS 2 - RKDES  2 11.30 u
R.K.D.E.S. 3 – R.C.H. 2 12.00 u
Sp.Martinus 4 - RKDES 5 12.45 u

Biljartvereniging Aalsmeer
Vierde overwinning op rij 
voor spelers team C1
Aalsmeer - Een zware middag voor 
de drie teams van de dagcompetitie 
van Biljartvereniging Aalsmeer. Ze 
verloren alledrie hun uitwedstrijd, 
wel met een klein punten verschil. 
Het team van Wil Piet speelde tegen 
Harago. Piet de Ridder en Wil Piet 
wisten hun partij te winnen. Wijnand 
Knol verloor van Jan Vlieland en Flip 
Eskes van Nico Wijfjes.Harago 41 en 
Aalsmeer 39 punten. Ondanks ver-
lies blijft dit team op plaats twee van 
de ranglijst staan. Bij Aalsmeer B 
won Wim Berghoef van Sjaak Ver-
meulen en Arnold Heuzen won van 
Amy Brussee en pakten hiermee 
beiden hun 12 punten. Wim Neder-
stigt en Fred Pol moesten het met 
minder doen, ieder 5 punten. Eind-
stand: Rijnegom 37 en Aalsmeer 34 
punten. De grootste verliezer was 
het team van Harry Batenburg tegen 
BV De Plas. Het was Harry Baten-
burg die als enige tegen Cor Groen 
in ‘t Woud de 12 punten wist te pak-
ken. Henk Bos liet de winst aan 
Hans van Capel en broer Siem van 
Capel deed  Dorus v/d Voort de das 
om. Henk v/d Sluis moest het ont-
gelden tegen Ton den Haan. Eind-
stand: BV De Plas 43 en Aalsmeer 
31 punten.  
Het Aalsmeerse Drie bandenteam  
moest maandagavond in de thuis-
wedstrijd haar meerdere erkennen 
in Roelofarendsveen. Teamleider 
Ton v/d Laarse won als enige van 
Jos v/d Meer in 38 beurten.  Theo 
Volkerts kwam in het spel niet voor 
en verloor van Nico Spierenberg. 
Henk Floor deed het iets beter dan 
Theo, maar verloor van Jan v/d Voet 
in 37 beurten. Eindstand: Aalsmeer 
21 en Roelofarendsveen 30 punten.
Dinsdagavond was de inhaalwed-
strijd bij Westerhaven. Het ging daar 
beter met Aalsmeer dan de vori-
ge avond. Ton v/d Laarse won zijn 
tweede wedstrijd deze week en zet-
te meteen de kortste partij neer. Ne-
gentien beurten had hij nodig om 
Ruud Bakhuizen te verslaan, die 
bleef steken op 5 caramboles. Henk 
Floor ging voor de winst tegen Eric 
de Nijs. Henk maakte het af in 38 
beurten; Eric kwam 9 caramboles 
te kort. Theo Volkert kon ook de-
ze avond zijn ritme niet te vinden 
en verloor van Nico v/d End in 52 
beurten. Eindstand: Aalsmeer 31 en 
Westerhaven 19 punten.

Het C1 team van Wim Bessel-
se heeft de vierde overwinning op 
rij geboekt. In de thuiswedstrijd 
moest de BV De Sport er aan ge-
loven. Wim maakte zijn 180 caram-
boles in 12 beurten tegen Evert van 
Beek. Ton Bocxe deed dat dunnetjes 
over en versloeg in 18 beurten Tom 
van Beek. Teun van Leeuwen kwam 
tegen Arie Schoenmaker niet ver-
der dan 135 in 16 beurten van de te 
maken 146 caramboles. Eindstand: 
Aalsmeer 33 en De Sport 25 punten. 
Het C2 team met Teun Verkaik, Paul 
v/d Aar en Hennie Karssen speelde 
tegen De Plas 64 met in het team 
het echtpaar Leo en Petra Lips en 
Rene Fransen als tegenstanders.
Teun Verkaik won in 20 beurten van 
Leo Lips. Paul v/d Aar had niets in 
te brengen tegen echtgenote Pe-
tra. Zij maakte haar 64 carambo-
les in 22 beurten. Paul kwam niet 
verder dan 35 caramboles. Hennie 
Karssen speelde een goede partij 
tegen Rene Fransen. In 26 beurten 
had Hennie zijn belangrijke 12 pun-
ten binnen. Een nipte overwinning 
voor Aalsmeer met 29 en De Plas 25 
punten.
Het vierde Aalsmeer team met 
Arnold Heuzen kreeg BV De Sport 
op bezoek. Arnold speelde in 25 
beurten zijn 79 caramboles bij el-
kaar tegen Nick Tuithof die er 17 te 
kort kwam. Wim Berghoef was te-
gen Toine van Os niet te spreken 
over zijn spel. Dat bleek ook uit de 
uitslag. Wim veloor in 31 beurten 
van Toine. Joop Houtman had het 
ook moeilijk tegen Dick Boer. Joop 
kon in de gelijk makende beurt de 
laatste 4 caramboles niet op het 
bord zetten. Einduitslag: Aalsmeer 
28 en De Sport 31 punten.
Aalsmeer 51 het team van Henk v/d 
Sluis reisde af naar Langeraar om 
tegen De Plas 54 te spelen. Jan Gan-
zevles nam het op tegen Arie San-
ders. Jan won in 40 beurten en Arie 
Sanders kwam 1 carambole te kort 
om remise te maken. Arie v/d Hoorn 
overkwam hetzelfde, ook 1 caram-
bole tekort tegen Joost Dekker in 
36 beurten. Henk v/d Sluis deed er 
aanzienlijk minder beurten over dan 
zijn teamgenoten. Hij verloor welis-
waar zijn partij, maar had een moy-
enne van 1.95 in 23 beurten. Eind-
uitslag: De Plas 30 en Aalsmeer 33 
punten.  

Goud en brons Aalsmeer 
tijdens sjoelen NK Teams
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was in Voorthuizen het NK Teamsj-
oelen. Elk team bestond uit vier 
sjoelers, die twee keer 10 bakken 
sjoelden. Het gemiddelde van de 
vier personen telde voor de ere-
plaatsen. De hoogste dagscore van 
1472 bracht Dick Eijlers met Zaan-
stad slechts tot een vierde plaats, na 
vele jaren met dit team kampioen te 
zijn geworden. Nu ging Aalsmeer 1 
in de Hoofdklasse met de eer strij-
ken. Patrick Haring, Cock Tukker en 
de gastsjoelers Tim van Sommeren 
en Ronald Polman kregen met ge-
middeld 142,16 het Wilhelmus te 
horen. SV Ter Apel 1 werd tweede 
en EMWSV 1 (de club van Tim en 
Ronald) werd derde. Aalsmeer deed 
met maar liefst zes teams mee aan 
het NK. In de eerste Klasse namen 
3 teams deel. Aalsmeer 3 greep het 
brons met gemiddeld 134,45. Dit 
team bestond uit Marry Verhoe-
ven, Hans van Leeuwen, Joke Scha-

gen en Wim Eijlers. Aalsmeer 2 werd 
zesde met 132,94 gemiddeld. Albert 
en Karin Geleijn, Tiny Amsing en Eli-
sa Houweling speelden in dit team. 
Aalsmeer 6, bestaande uit Petra 
Houweling, Kees Kuijpers, Wijnand 
Springin’tVeld en Paul van den Berg 
werden op 1/10e punt zevende. In 
de tweede Klasse was er weder-
om een derde plaats voor Aalsmeer. 
Team 4 legde daar beslag op met 
129,45 gemiddeld. Sjaak Siebeling, 
Marja Springin’tVeld, Rob Kuijpers 
en Theo van Leijden brachten deze 
score tot stand. In de X-Klasse (met 
1 of meer spelers zonder gemiddel-
de) werd Aalsmeer 5 vijfde. Mirjam 
van den Berg, Henk en Thijs Brozi-
us en Bert Houweling kwamen tot 
111,93.
De volgende sjoelavond is van-
avond, donderdag 24 november, in 
het Dorpshuis Kudelstaart Aanvang 
is 20.00 uur. Voor informatie: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Annie wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende OVAK-
soos is op woensdag 30 november 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 16 november is gewonnen door 
Annie Blauwhoff met 5038 punten, 
gevolgd door Paul van Aalst met 
4916, Anton van de Polder met 4777 
en Rudolf met 4660 punten.

Zevenheuvelenloop
Eerste plaats   
Erica Belandi
Aalsmeer - Afgelopen zondag 20 
november werd rond Nijmegen 
weer de jaarlijkse Zevenheuvelen-
loop gehouden. De afstand van 15 
kilometer wordt door de schitteren-
de omgeving van de stad gelopen. 
Het onstuimige weer met storm en 
regen voorspelde geen scherpe tij-
den. Drie atleten van AV Aalsmeer 
lieten zich niet van hun voorgeno-
men plan af brengen om deel te ne-
men. Erica Belandi, die al lange-
re tijd in goede vorm verkeert, ver-
beterde haar tijd van vorig jaar met 
maar liefst 50 seconden en won de 
wedstrijd bij de vrouwen 40 in een 
tijd van 59.56 minuten. Erik Tange 

werd bij de mannen 40 tiende in een 
tijd van 55.04 minuten. Erwin Met-
selaar liep bij de mannen 45 naar 
een tijd van 56.55 minuten en werd 
daarmee 25ste.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-

dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 16 november  werd Jaap Streef-
kerk eerste met  5012 punten, Ge-
rard Presser werd tweede met 4659 
punten en Martha Zethof werd der-
de met 4634 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Ben Bon met 
4295 punten. 
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