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Een vol Dorpshuis afgelopen maandag voor het Rondetafelgesprek met de wethouder over Schiphol.
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Aalsmeer - Een vol Dorpshuis met
zo’n 140 verontruste inwoners trof
wethouder Robbert-Jan van Duijn
afgelopen maandag 20 november
voor het Rondetafelgesprek over
Schiphol. De avond vormde onderdeel van de serie gesprekken die de
gemeente voert met verschillende
groepen inwoners over de ontwikkeling van de luchthaven nu en na
2020. In Kudelstaart is de nabijheid
van Schiphol duidelijk merkbaar
met vluchten van de Kaagbaan, de
Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Met het proefproject ‘Microklimaat Leimuiden’ dit jaar is de
vliegroute vanaf de Kaagbaan dichterbij het dorp komen te liggen. Tot
ongenoegen van vele inwoners, zo
bleek deze avond. Grote buurman
Schiphol maakt (te) veel herrie. Er is
dagelijks overlast. De nieuwe vliegroute wordt een beetje als de ‘druppel’ gezien. Volgende week wordt
over het proefproject gesproken en
de inwoners hopen dat de wethouder zich hard gaat maken om deze extra overlast terug te draaien
en dat besloten wordt om de ‘oude’
route weer te gaan vliegen.
Onleefbare situaties
Geluidsoverlast is echter niet meer
het enige probleem waar de gemeente mee te maken heeft, alhoewel de ‘herrie’ wel op nummer
1 staat. Ook de gemeente ziet in dat
van ‘groei in balans met de omgeving’ in delen van Aalsmeer geen
sprake meer is. Bij verdere groei van
de luchthaven zal de Zuidoosthoek
nog meer verkeer te verwerken krij-

gen en in delen van Aalsmeer zal
dit tot onleefbare situaties leiden.
Aalsmeer ligt relatief dichtbij de
luchthaven en heeft te maken met
luchtverkeer van meerdere banen.
Het oostelijke deel ligt vlakbij de
baankop direct onder de vliegroute
van de Aalsmeerbaan. Het gebruik
van deze baan is inmiddels qua intensiteit vergelijkbaar met dat van
de preferente Polderbaan en Kaagbaan. Zo startten in 2016 vanaf de
Aalsmeerbaan bijna 60.000 vliegtuigen en vanaf de Polderbaan 54.000.
Op 1 november 2017 waren er maar
liefst 500 starts vanaf de Aalsmeerbaan. Verder liggen de dorpskernen van Aalsmeer en Kudelstaart
precies tussen de naderingsroutes richting de Zwanenburgbaan,
Aalsmeerbaan en de Kaagbaan.
Hoewel voor de Aalsmeerbaan zelf
een nachtregime geldt, wordt nu
bijna overal in Aalsmeer stelselmatig over nachtelijk vliegverkeer geklaagd. Diverse wijken staan zwaar
onder druk en het gevoel van onveiligheid neemt toe. Vooral in de gebieden waarbij langdurig van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ononderbroken over de wijk wordt gevlogen heeft de overlast een enorme
impact op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners en heeft bij
sommige van hen tot gezondheidsklachten geleid.

Verpaupering en verloedering
Door de groei staat niet alleen de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving in hele gebieden op het spel,
maar ook de vitaliteit van de ge-
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Harde schijf met foto’s en video’s

Laptop uit auto gestolen
Aalsmeer - “Na een gezellige borrel dit aantreffen. Nee, het is niet
handig om je laptoptas in de auto
te laten staan, dat is duidelijk”, aldus Pieter van Dijk. Op donderdag
16 november is in de namiddag ingebroken in zijn auto, geparkeerd
op het terrein voor het Westeinder
Paviljoen aan de Kudelstaartseweg.
“Alles weg. Laptop, paspoort en papieren. Het allerergste is dat in mijn
tas een externe harde schijf zat
waar werkelijk alle foto’s en video’s
van onze kinderen op staan”, gaat

hij verder. “Ik kan wel janken.”
De gestolen laptoptas is zwart van
kleur en van het merk Swissgear. De
laptop is van het merk Asus en de
harde schijf van Western digital. Deze zit in een zwart, leren hoesje. Pieter hoopt vooral deze harde schijf
terug te krijgen. Dezelfde avond is
nog een inbraak in een auto gepleegd. Uit de wagen is eveneens
een laptop gestolen. Iets gezien of,
liever, gevonden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

meente is in gevaar. Ruimtelijke
ontwikkeling is niet of nauwelijks
mogelijk. Zo blijft de transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden en bedrijventerreinen liggen, de woningbouwopgave kan
onvoldoende opgepakt worden en
de Westeinderplassen als aantrekkelijk waterrecreatiegebied worden bedreigd. Het gevolg is toenemende verpaupering en verloedering. En er zijn nog meer ongewenste neveneffecten van het groeiende
luchtverkeer. De druk op de infrastructuur en parkeervoorzieningen
is groot en illegaal Schipholparkeren is al jarenlang een hardnekkig
probleem. Het toekomstperspectief van Aalsmeer als aantrekkelijk
woon-, werk- en recreatiegebied is
sterk afhankelijk van de besluitvorming over de verdere ontwikkeling
van Schiphol na 2020, wanneer het
Aldersakkoord afloopt.
Verkenning
Aalsmeer wil eerder het Rijk, de
Provincie en de sector aanspreken
op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de situatie. Daar waar
geen betaalbare, alternatieve functies gevonden kunnen worden, zijn
investeringen nodig om eigenaren uit te kopen en de gronden opnieuw in te richten en te onderhouden. Een hoogwaardige, groene inrichting draagt bij aan de leefbaarheid en biedt een kans om de luchtverontreiniging aan te pakken. En
voor de bewoners in de zwaar belaste wijken dient een (financiële) regeling getroffen te worden om
hen de mogelijkheid te geven naar
elders te verhuizen.
Overigens blijkt het draagvlak voor
Schiphol nog steeds aanwezig,
maar de bewoners verlangen wel
van de luchthaven dat er rekening
met hen wordt gehouden. En dat
vindt de gemeente ook. Gepleit gaat
worden voor een gezamenlijke verkenning om uiteindelijk te komen
tot een duurzaam ruimtelijk economisch ontwikkelperspectief en een
nieuw sturingsmodel waarin de synergie tussen Schiphol en de omgeving optimaal kan worden benut.
Over de ontwikkeling van de luchthaven en de balans met de omgeving wordt vanavond, donderdag
23 november, gesproken in de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur in de raadzaal
van het gemeentehuis. De aanvang
is 20.00 uur en belangstellenden zijn
welkom.

Kofferbakverkoop?
Zeg nee!
Aalsmeer - Op woensdag 15 november heeft de politie een tweetal meldingen gekregen van inwoners, die in het Centrum, op het
Praamplein, benaderd waren door
een verkoper van messen en pannen. De persoon had in de kofferbak
van zijn auto diverse sets liggen en
bood deze tegen een ‘weggeef’-prijs

DONDERDAG 30 NOVEMBER
INLOOP/INFORMATIEBIJEENKOMST
OVER VERBOUWING DE OUDE VEILING
TUSSEN 16.30 EN 18.00 UUR
MARKSTRAAT 19 TE AALSMEER
De samenwerkende partners voor De Oude Veiling (ESA, Ons Tweede
Thuis, De Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, Am Match en
de gemeente Aalsmeer) organiseren een informatie/inloopbijeenkomst.
Deze bijeenkomst voor buren en belangstellenden geeft een inkijkje in
de aanstaande verbouwing en de nieuwe inrichting.

Een laatste kans...

Zaterdag concert
Toonkunstkoor
Aalsmeer - Zaterdag 25 november
valt voorgoed het doek voor Het Koninklijke Toonkunstkoor Aalsmeer.
Er wordt afscheid genomen met een
prachtig concert: Voor de pauze is
het De Krönungsmesse KV 317 van
W.A. Mozart en na de pauze: Het
Lobgesang Symphonie no.2 van F.
Mendelsohn-Bartholdy. Naast het

koor onder leiding van Nico Philipp Hovius wordt er ook gezongen
door Henriëtte Feith (sopraan) Caroline Stam (sopraan) Petra Stoute
(alt) Falco van Loon (tenor) Donald
Bentvelsen (bas) Jeroen Koopman
(organist) Het concert wordt gegeven in de Bloemhof aan de Hornweg 187 en begint om 20.00 uur. Na
afloop wordt u een gratis drankje
aangeboden en is er een terugblik
op de rijke historie van het koor. Er
is nog een aantal kaarten verkrijgbaar aan de zaal.
Janna van Zon

Politiehond ingezet bij
aanhouding 3 mannen
Rijsenhout - De politie heeft
woensdagavond 15 november drie
mannen van 25, 28 en 31 jaar aangehouden na een conflict op de Leimuiderdijk. Rond 20.40 uur kreeg de
politie de melding dat er door vier
personen gevochten zou worden er
een vuurwapen gezien zou zijn.
Toen de agenten arriveerden troffen
zij een auto met drie personen aan.
De politie sommeerde het drietal
hun handen te laten zien, maar hier
werd geen gehoor aan gegeven. De
agenten voelden zich daarop genoodzaakt hun vuurwapen te trekken. De 25-jarige verdachte en een
vrouw, die in de auto zat en uiteindelijk niets met het conflict te ma-

ken had, besloten hun handen te laten zien.
De 28-jarige verdachte weigerde
nog steeds, maar stapte uiteindelijk toch uit de auto. Zijn aanhouding ging niet zonder slag of stoot.
Omdat de man zich hevig verzette, werd de politiehond ingezet. De
hond heeft de verdachte moeten
bijten, waarna de man in de boeien
kon worden geslagen.
Het vuurwapen, wat een gasluchtdrukwapen bleek te zijn, werd aangetroffen in de woning van de 31-jarige verdachte. Het drietal werd na
de aanhouding overgebracht naar
het politiebureau voor verhoor.
Bron: Politie.nl

aan. Volgens de verkoper pannen en
messen van bekende merken waarvoor in de winkels minimaal het
drie- of wel vier-dubbele gevraagd
wordt. Agenten zijn na de meldingen om vier en om zes uur een kijkje gaan nemen op de pleinen in het
dorp, maar de verkoper is niet meer
aangetroffen. Aangeraden wordt
vooral niet met dergelijke verkopers
in zee te gaan. Veelal betreft het hele
goedkope sets, die de betaalde prijs
absoluut niet waard zijn. Regelmatig duiken in Aalsmeer en omgeving
ook verkopers op die zogenaamd

dure kleding, waaronder jassen van
bekende merken, verkopen vanuit de kofferbak van hun auto. Hiervoor geldt hetzelfde: Niet doen, de
kleding is niet van het betreffende
merk en dus zeker de vraagprijs niet
waard. De verkoper van de messen
en pannen reed in een zwarte Mitsubishi. Mogelijk zijn er inwoners die
meer informatie hebben, zij worden
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844. Nogmaals,
koop geen messen, pannen, kleding
of wat dan ook vanuit een auto. Geheid een dure miskoop!
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‘Samenleven doe je dus niet alleen’

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de 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.

Collecteweek Leger des
Heils in Aalsmeer

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Op vrijdag voor ouderen in Irene

Amsterdam en Aalsmeer
in thema-middagen
Aalsmeer - In Aalsmeer worden
vaak leuke activiteiten georganiseerd voor de oudere buurtbewoners. In gebouw Irene is het Odense huis waar de hele week ouderen
terecht kunnen voor een heel dagprogramma of ochtend- of middagactiviteiten. Bekende activiteiten
zijn daar de creatieve ochtend op
maandag, de zang op dinsdagmiddag en de multimedia op vrijdagochtend. Op de vrijdagmiddag is er
een themamiddag. Aanstaande vrijdag 24 november staat de middag
in het teken van Amsterdam. Filmbeelden van een dagje varen van
Aalsmeer naar Amsterdam worden
dan nogmaals getoond. Ook win-

terbeelden van Amsterdam tussen
1929 en 1953 komen aan bod. Een
week later, op vrijdagmiddag 1 december, is het thema Aalsmeer. De
medewerkers beschikken over veel
beeldmateriaal en met alle verhalen die gezamenlijk gedeeld worden kan het een leuke middag worden. Iedereen is welkom deze vrijdagmiddagen vanaf 14.30 uur in
Irene in de Kanaalstraat. Het is een
kans om kennis te maken met het
veelzijdige programma voor ouderen en een garantie voor een gezellige middag. Voor informatie kan
gebeld worden naar 06-22468574
of stuur een mail naar: emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl

sinds 1888

COLOFON
Zondag

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

26 november

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

Jongeren Rode Kruis zorgt
voor gezellige ochtend

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
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ker Martin Dol. Babyoppas en
december met Peter Slagter over
aparte bijeenkomsten voor kin‘De wijsheid van Prediker’.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé
in Frankrijk met hun vieringen zijn
een begrip. Zoals ook gebruikelijk in
de oecumenische broederschap van
Taizé zullen eenvoudige liederen,
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar
afwisselen. 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 vrijdag 24 november om 20.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te
vieren. Welkom!

en eenzaamheid bestrijden door actief aanwezig te zijn in wijken en
buurten waar wekelijks activiteiten organiseren”, stelt commissioner
Hans van Vliet, commandant van
het Leger des Heils in Nederland.
“De deuren van buurtsteunpunten
en kerkgebouwen staan voor iedereen open en wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Zo dragen we bij aan een
menswaardig bestaan voor mensen
in nood.” Voor deze projecten en het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven
ontvangt het Leger geen subsidie.
Er is hulp nodig, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer ‘Samenleven doe je
dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een
deur-tot-deurcollecte.

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 27 november tot en met 2 december langs de
deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-totdeurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger
des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt.
Steeds meer mensen doen een beroep op het werk van het Leger des
Heils. In 2016 kwamen meer dan
honderdduizend mensen in aanraking met het Leger des Heils. Dat is
bijna 20.000 meer dan het jaar daarvoor. Denk hierbij aan activiteiten
als: kledingwinkels, de huiskamer in
de buurt, scouting en schuldhulpverlening. “Het wordt in Nederland
steeds belangrijker naar elkaar om
te kijken in de eigen buurt. Het Leger des Heils wil sociale uitsluiting

Crisiskaart biedt eigen regie
tijdens psychische crisis
Aalsmeer - Voor bewoners van
Aalsmeer is er een nieuw hulpmiddel dat uitkomst biedt bij een (dreigende) psychische noodsituatie: de
Crisiskaart. De Crisiskaart is een
handzaam document, waarop staat
wat omstanders en hulpverleners
moeten doen als de kaarthouder
een psychische crisis doormaakt.
De Crisiskaart komt goed van pas
als de kaarthouder psychisch de
weg kwijt is en zijn of haar wensen
niet meer kan verwoorden. Kaarthouders voelen zich veiliger met een
Crisiskaart op zak. Cliëntenbelang,
GGZ in Geest én de gemeente hebben ervoor gezorgd dat de Crisiskaart nu in Aalsmeer beschikbaar is.
Wensen staan centraal
In de Crisiskaart staan de wensen van de kaarthouder centraal. Er
staan de belangrijkste afspraken en
contactgegevens uit het Crisisplan
in. De kaarthouder stelt dit plan op
met een crisiskaartconsulent. Hierin beschrijft de kaarthouder wat belangrijk is voor hem of haar tijdens
een psychische crisis. Wat moeten
omstanders doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Het plan noemt personen en instellingen die belangrijk
zijn voor de kaarthouder. De afspraken kunnen ook gaan over de bejegening, de medicatie of opvang
thuis.
En eventueel ook over wie voor de
kinderen of huisdieren zorgt tijdens
een opname. De Crisiskaart is bestemd voor mensen die eerder een
psychische crisis doormaakten of
bang zijn er een mee te zullen maken. Zij bepalen zelf wat er op hun
kaart komt te staan. De meeste
kaarthouders bespreken en delen
hun Crisisplan met hun behandelaar of huisarts. Het plan wordt dan
onderdeel van het medisch dossier
en is 24/7 opvraagbaar.

Preventieve werking
De cliëntenbeweging ontwikkelde de Crisiskaart als instrument om
mensen met psychische problemen
een stem en meer regie te geven
tijdens een crisis. Het opstellen en
dragen van de kaart werkt ook preventief; crisissituaties worden voorkomen of verlopen minder heftig.
De methodiek van de Crisiskaart is
inmiddels erkend als good practice
in de langdurige zorg, wordt in de
standaard acute psychiatrie aanbevolen en wordt binnenkort met hulp
van de Nederlandse organisatie
voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) overal in Nederland uitgegeven. Getrainde ervaringswerkers van GGZ in Geest ondersteunen mensen bij het opstellen van hun Crisisplan. Zij werken
samen met de crisiskaartconsulenten van Cliëntenbelang en zijn bezig
met een voorlichtingsronde langs
verschillende cliëntengroepen, loketmedewerkers, wijkagenten, en
behandelaren. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Zondag
watertoren open!
Aalsmeer - Aanstaande zondagmiddag 26 november is de watertoren aan de Westeinderplassen weer
geopend voor iedereen tussen 13.00
en 17.00 uur. Uiteraard met de mogelijkheid tot beklimming naar circa
50 meter hoogte en te genieten van
het grootse uitzicht over Aalsmeer
en verre regio.

Zondag bij Doopsgezinde Gemeente

Inloop in Italiaanse sfeer
voor 65+ senioren
Aalsmeer - Op zondagmiddag 26
november is er in de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer weer inloop.
Tijdens deze middag neemt Erna
Belandi de aanwezigen mee in Italiaanse sferen. De inloop is voor alle
senioren vanaf 65 jaar in Aalsmeer
en omgeving, die de zondagmiddag zo lang vinden duren. De middagen hebben een open karakter
en veel mensen hebben inmiddels
de weg naar de inloop gevonden.

De inloopmiddag start om 15.00 uur
en duurt tot 16.30 uur. Er wordt begonnen met een kopje thee of koffie, er klinkt een verhaal of mooi gedicht. Aansluitend is er alle gelegenheid voor de ontmoeting met
elkaar bij een goed gesprek of tijdens een van de spellen die klaarstaan. De middag wordt doorgaans
bezocht door zo’n 20 à 25 mensen.
Iedereen vanaf 65 jaar is van harte
welkom. De middag vindt plaats in

Aalsmeer - Zaterdag 18 november was er een stamppotochtend
voor ouderen uit Uithoorn, georganiseerd door het Jongeren Rode
Kruis Aalsmeer & Uithoorn. Ongeveer 30 ouderen waren van de partij. De jongeren waren al druk in de
weer met de voorbereidingen, toen
om half 10 de eerste gasten binnen
kwamen. Iedereen werd verwelkomd met koffie of thee en koekjes. Toen iedereen aanwezig was,
werd gestart met een quiz. Hierin
werd de kennis getest over stamppot, Uithoorn en nieuw dit jaar, muziek. Enkele oudere nummers werden gedraaid, die iedereen gezellig
mee kon zingen. Iedereen was goed
op dreef en de winnaar had wel 12
van de 15 vragen goed. Na de quiz
is er nog een ronde bingo gespeeld,
waarbij er voor iedereen voor een
klein prijsje was gezorgd. Na afloop
kwam de slager binnen en was het
tijd voor de lunch. Deze bestond uiteraard uit stamppot, maar er was
zelfs keuze. Er werd veel zuurkool
en boerenkool gegeten, maar ook
de hutspot ging razend snel. Daarbij was er de mogelijkheid tot een
bal gehakt, worst of hachee. Als afsluiting was er door de vrijwilligers
een fruitsalade gemaakt. En toen de
mensen weer richting huis gingen
lag er ook een afscheidscadeautje voor ze klaar. Iedereen heeft zich
erg vermaakt en zowel de gasten als
de jongeren kijken al uit naar volgend jaar. Het Jongeren Rode Kruis
zoekt nog jongeren en scholieren
die zich vrijwillig willen inzetten om
mensen te helpen. Wil jij het Jongeren Rode Kruis helpen bij activiteiten voor ouderen of mensen met
een beperking of wil je meer infor-

Oud papier actie
verenigingen
Rijsenhout - Zaterdag 25 november gaan de leden van Drumfanfare
Melomanie en Handboogvereniging
Target weer huis aan huis oud papier ophalen. De lopers hopen natuurlijk weer dat het papier in tilbare
dozen aan de rand van de weg geplaatst wordt door de inwoners. De
opbrengst van het oud papier komt
ten goede aan beide verenigingen.
Daarna is de eerstvolgende ophaalronde zaterdag 30 december.

Oost-Inn: Inloop
en ontmoeting

het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55.
Telefoon kerkgebouw: 0297- 326527.
Er wordt een vrijwillige bijdrage van
2 euro per persoon gevraagd. Voor
inlichtingen: Ellen van Houten, ouderenpastor: 06-14144344 of kijk op
de website: www.dgaalsmeer.nl

Aalsmeer - Woensdag 29 november van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting. Onder het genot van een kopje koffie of thee
even met elkaar voor een praatje en wat gezelligheid. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom in
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

matie over wat de groep zoal doet?
Mail naar jongerenrodekruis@
hotmail.nl of kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis.
Door Josse van den Berg

COLOFON
sinds 1888
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de 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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit 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: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Figa

B.K.

19-09-1966 15-11-2017

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer,
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen
en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken?
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de
folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

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

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

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

Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

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.

Martherus
Pelapelapon
Tomaszewski

C.Z.
J.N.J.
S.L.

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps
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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 burgerzaken 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.
CMYK / .eps

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK
AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN 10, LOGIESVOORZIENING
ARBEIDSMIGRANTEN DEELGEBIED 9
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat zij voornemens is
in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer,
deelgebieden 9 en 10’ een omgevingsvergunning te verlenen
voor het realiseren van een logiesvoorziening ten behoeve van
arbeidsmigranten in deelgebied 9 van Green Park Aalsmeer
(zaaknummer: Z-2016/067937). De projectlocatie bevindt
zich aan de Japanlaan, naast nummer 17. In het gebouw komen 58 kamers met in totaal 166 bedden. Het totaal aan-

tal bedden kan tijdens piekmomenten uitgebreid worden tot
maximaal 200 bedden. Op het terrein worden 65 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Het bovengenoemde gebruik past niet binnen de bestemming
van het thans geldende bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10’. De gronden waarop de logiesvoorziening gerealiseerd wordt hebben de bestemming ‘Bedrijf-2’. Binnen deze bestemming zijn sierteelt gerelateerde
bedrijven en overige bedrijven toegestaan. Een logiesvoorziening past hier niet binnen.
Ter inzagelegging
De aanvraag om omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van 24 november 2017 t/m 4 januari 2018 (6 weken)
op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xS-OW01
en op de gemeentelijke website onder: http://ro0358.
ropubliceer.nl;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.3020.00 uur.
- de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder betreffende
de ontwerp beschikking omgevingsvergunning schriftelijk een
zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze logiesvoorziening arbeidsmigranten deelgebied 9 GPA, Z-2016/067937’)
indienen bij het college van burgemeester en wethouders
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer). De zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend, via de
link http://0358.ropubliceer.nl/. Vervolgens selecteert u het
betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie
‘reageren’. Zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u via het centrale nummer 0297-387575 een
afspraak maken.
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN -EXPLOITATIEPLAN
“GREEN PARK AALSMEER, DEELGEBIED 10, JAPANLAAN
ZUID-OOST”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2
november 2017 het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer,
deelgebied 10, Japanlaan Zuid-Oost” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het gebied van het bestemmingsplan (plangebied)
heeft betrekking op de woon- en bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 269 en 271a. Deze gronden zijn globaal gelegen in
de (westelijke) hoek van de Japanlaan en de Legmeerdijk.
Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om de woon- en bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 269 en 271a te voorzien van een
actueel en passend planregime. Als gevolg van een uitspraak
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is
het huidige planregime thans onderverdeeld in twee verschillende bestemmingsplannen die onderling niet op elkaar aansluiten. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een eenduidige planregeling die is afgestemd op de structuurvisie ‘Green
Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland’.
Ter inzage
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan liggen tezamen met de bijbehorende stukken in
de periode van vrijdag 24 november 2017 t/m donderdag 4
januari 2018 voor een ieder ter inzage.
Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn in deze periode
digitaal raadpleegbaar via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.05B-VG01
(bestemmingsplan) of NL.IMRO.0358.05B-EXVG (exploitatieplan);
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via https://
0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1
te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.3012.30 uur.
Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening
kan met ingang van 24 november 2017 gedurende zes weken
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
en exploitatieplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus
20019, 2500 EA, Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen;
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de gemeenteraad te wenden.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot vaststelling
treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is

gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op dat
verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening
moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens dient u het spoedeisende belang aan te geven.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 116, 1431 AR (Z-2017/056028), het plaatsen
van een trap aan de achterzijde vanaf de begane grond
naar de 1e verdieping, en het wijzigen van een gevel
- Willem-Alexanderstraat 105, 1432 HL (Z-2017/056506),
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de
woning
- Raadhuisplein 1, Einsteinstraat 127, Ophelialaan 161,
Poldermeesterplein 1, Haydnstraat 3 en Praamplein 4
(Z-2017/056659), het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van 6 standplaats locaties
- Snoekbaarsstraat 154, 1432 PG (Z-2017/056794), het
plaatsen van een dakkapel op de voorgevel
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/050320), het
renoveren en vervangen van bestaande stormkering. Verzonden: 14-11-2017
- Recreatieperceel Westeinderplassen kadastraal bekend
H573 (Z-2017/045494), het plaatsen van een schuilhut.
Verzonden; 15-11-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2017/043034), het plaatsen
van een hellingbaan naar de verdiepingsvloer en het plaatsen van 2 overheaddeuren in de bestaande zijgevel
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.
- Kerkweg 2, 1432 EJ (Z-2017/042876, het vervangen van
een oude houten blokhut. Verzonden: 14-11-2017. Toelichting: het project is vergunningsvrij.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende / aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Hoofdweg 50b, 1433 JW (Z-2017/047278), het uitbreiden
van de woning door middel van een uitbouw.
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2016/018523), het bouwen van
een woonhuis ten behoeve van eigen bewoning.
Verzonden: 13-11-2017. Toelichting: de vergunning bekend onder zaaknummer Z-2015/064893 is ingetrokken.

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
Toelichting Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kamperfoeliestraat 35, 1431 RL (Z-2017/048600), het verbreden van het kozijn in de linker voorzijde van de gevel.
Verzonden: 17-11-2017
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Hornweg 171 C en 171 D, 1432 GH (Z-2017/055662), het
slopen van een bedrijfshal (171 C) en stalling aangebouwd
aan de Hornweg 171 D. Verzonden: 16-11-2017
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2017/055036), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een horeca-inrichting ESA
Aalsmeer. Verzonden: 17-11-2017.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderplassen (Z-2017/056743), Vuur en Licht op het
Water op 1 september 2018, ontvangen 15 november 2017

t/m 27-11-17
t/m 30-11-17

t/m 30-11-17

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 23-11-17 Aanvraag om omgevingsvergunning, ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan Green Park Aals-

t/m 14-12-17
t/m 15-12-17

meer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7,
Schipholparkeren deelgebied 3, de ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking
hebbende stukken
Zakelijke beschrijving van overeenkomst tot
kostenverhaal, Uiterweg 139, Aalsmeer (Z2017/045444
Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost,
Aalsmeerderweg (naast) 376 en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (ontwerp) met bijbehorende stukken
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 –
wijziging woning en woonarken’ inclusief de
bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan ‘6e
herziening Woonarken - Uiterweg 93ws4’ ter
inzage, dat in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinderweg
2018’ met de bijbehorende stukken (verbeelding, planregels en toelichting)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 298,

1432 EV (Z-2017/039520)
t/m 22-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 137, 1432
GG (Z-2017/035146)
t/m 29-12-17 Besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting voor de gevels van
woningen gelegen aan de wegen “Bosrandweg,
Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg en
Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege deze wegen mogen ondervinden.
t/m 04-01-18 Aanvraag om omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorziening arbeids-migranten deelgebied 9, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
t/m 04-01-18 Besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan
met de bijbehorende stukken
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Wat brengt de toekomst?

Gemeente ondersteunt
Leerplein Dementie
Aalsmeer - In Aalsmeer zijn diverse partijen samen een project opgestart om de hulp aan mensen
met dementie en hun naasten in
Aalsmeer te verbeteren. Deze organisaties zijn Zorgcentra Meerlanden (Kloosterhof), Vita Amstelland,
Mantelzorg en Meer, Zorgcentrum
Aelsmeer, Alzheimer Nederland met
medewerking van gemeente, Hoge School van Amsterdam en ROC.
Voor dit project zijn gelden verkregen van Deltaplan Dementie. De
gemeente geeft subsidie aan dit
project om het platform door te laten draaien. Het project Leerplein
Dementie Aalsmeer bestaat onder
andere uit een digitaal portal (www.
dementie-aalsmeer.nl) waar mantelzorgers, inwoners met (beginnende) dementie, vrijwilligers, familie, cliënten, professionals en studenten met vragen rond dementie
terecht kunnen. Dit platform bevat:
digitale zelfhulpinstrumenten zoals
testjes voor overbelasting; zicht op
ziektebeelden; filmpjes en beschrijvingen met ervaringsverhalen; digitale ‘mantelzorgcoach’; onderlinge
uitwisseling; sociale kaart, hulpaanbod in de regio.
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg: “Het is heel belangrijk dat inwoners, professionals, mantelzorgers en familie die met dementie
te maken krijgen goede informa-

tie kunnen krijgen over dementie.
Daarom ondersteunen wij als gemeente dit project.”
Op het portal staan ook de activiteiten die in het kader van dit project
en het vervolg erop georganiseerd
zullen worden. Het gaat dus om
‘blended-learning’: een combinatie
van verschillende leervormen, zowel online als face tot face. Het portal wordt inhoudelijk onderhouden
door de Kloosterhof met medewerking van betrokken partijen. Vragen
die via de portal binnenkomen worden opgepakt door Vita Amstelland
en Mantelzorg & Meer. Voor het
technisch beheer van de website is
financiële ondersteuning toegezegd
door de gemeente. Vooralsnog gaat
het om een eenmalige subsidie. Het
vervolg zal afhangen van de uitkomsten van de evaluatie. Het leerplein
wordt medio 2018 geëvalueerd. Het
leerplein zal door de insteek op lokaal niveau en de betrokkenheid
van diverse partijen naar verwachting bijdragen aan de samenwerking, integraliteit en het laagdrempelig ontsluiten van informatie over
dementie en de beschikbare hulp
voor mensen met dementie en hun
omgeving. Het geeft daarmee uitvoering aan de Dementie-aanpak
Aalsmeer 2015-2018 die het college
juni 2015 heeft vastgesteld.

Herindeling Haarlemmermeer

Onno Hoes benoemd tot
waarnemend burgemeester
Haarlemmermeer - In goed overleg met de fractievoorzitters van de
gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft de heer Remkes, commissaris van de Koning in NoordHolland, met ingang van 28 november de heer Onno Hoes benoemd
tot waarnemend burgemeester.
De huidige burgemeester Theo Weterings is per 28 november 2017 benoemd tot burgemeester van Tilburg. Voor de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede &
Spaarnwoude is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeFoto: Provincie Noord-Holland

ling gestart. Beide gemeenten willen per 1 januari 2019 fuseren tot
één gemeente. Daarom wordt de
burgemeestersvacature vooralsnog
niet open gesteld en wordt gedurende die procedure een waarnemend burgemeester benoemd. De
heer Hoes was burgemeester van
Maastricht (2010-2015) en gedeputeerde van Noord-Brabant (20012010). Hij was lid van Provinciale
Staten van Noord-Brabant (19922003) en lid van de Gemeenteraad
Den Bosch (1993-1998). De heer
Hoes is 56 jaar en lid van de VVD.

Succesvolle eerste meetup
GroenLinks Aalsmeer

CDA te gast bij Wellantcollege Westplas mavo
Aalsmeer - In de reeks werkbezoeken van het CDA is het nu tijd om
een school te bezoeken. En wel het
Wellantcollege Westplas, de grootste groene onderwijsinstelling in de
Randstad met 11 mbo-, en 23 vmbo- scholen. De scholen hebben
gezamenlijk circa 13.000 leerlingen
en leveren jaarlijks duizenden jongeren af met een goede voorbereiding voor de maatschappij, het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
In Aalsmeer heeft Wellant een mbo,
een vmbo en een mavo (vmbo-t) en
is er ook nog het Groen onderwijscentrum voor handel en sierteelt. Dit
en nog veel meer kregen de CDAers te horen van de heren Peter Lievaart (teamleider Aalsmeer) en Bart
van Duijn (leerjaarbegeleider laag
4). Op de school zitten 320 leerlingen maar er is plaats voor ruim 400
leerlingen. De Westplas is onder andere een opleidingsschool voor docenten en in samenwerking met het
HWC te Amstelveen kunnen leerlingen doorstromen naar de havo. Dit
doet 15% van de leerlingen, maar
de meeste leerlingen stromen door
naar het mbo. De doorstroming vmbo/mbo/hbo kan, zeker achteraf gezien, een prima traject zijn. De
Westplas geeft projectmatig onderwijs (men leert tot samenwerking, plannen, organiseren en presenteren). De leerlingen werken in
2 jaar naar een eindpresentatie toe.
Maar er zijn ook wendagen, werkweken en natuurlijk ook schoolfeesten, schoolreizen enz. Er zijn maatschappelijke stages en beroep orienterende stages.

Rondleiding
Het CDA mocht kennismaken met
de ruime leslokalen, de praktijkruimte voor materiaalbewerking,
het scheikundelokaal waar men op
dat moment bezig was met metingen aan elektrische schakelingen
en ze zagen zelfs een 3D-printer die
door leerlingen gemaakte ontwerpen aan het printen was. Tijdens het
CDA-bezoek waren de 2e-klassers
op stage en hadden de 4e-klassers
examenweek. De 1e- en 3e-klassers
waren druk bezig met de workshops
voor hun projecten, met als thema
kunst en cultuur.
Het gebouw en wensen
De fractieleden en bestuurders van
het CDA Aalsmeer Kudelstaart waren enorm onder de indruk van het
prachtige ruime gebouw met zeer
veel lichtinval en de grote en ruime
leslokalen voorzien van de modernste hulpmiddelen. Er is veel algemene ruimte en opmerkelijk veel buitenruimte.
Natuurlijk zijn er ook wat (bescheiden) wensen. Het herinrichten van
de eigen buitenruimte (samen met
mbo), een voetbalkooi (gemeente) en meer groen in het gebouw
(plantengroothandel). Voor rondom de school vraagt men aandacht
voor de gladde klinkers en voor de
straatverlichting (gemeente). Ook is
Westplas altijd op zoek naar meer
stageplekken.
Het CDA Aalsmeer Kudelstaart bedankt iedereen hartelijk voor de
gastvrijheid en kijkt terug op een interessante middag.

V.l.n.r: Karin de Veij, Miekje Hoffscholte en Herman Beijerbergen.

Afscheid bij Wereldwinkel van
voorzitter Miekje Hoffscholte
Aalsmeer - Vorige week heeft
Miekje Hoffscholte na bijna 20 jaar
voorzitterschap van de stichting Wereldwinkel Aalsmeer haar taken
overgedragen aan Herman Beijerbergen en Karin de Veij. Zij gaan als
voorzittersduo, samen met de ruim

40 vrijwilligers, op dezelfde voet verder met het runnen van de fairtrade
speciaalzaak in de Zijdstraat.
Doorzettingsvermogen
Sinds het voorjaar van 1998 werkt
Miekje aan de promotie en verkoop

Aalsmeer - Succesvolle meetup GL
Woensdagavond 15 november was
de eerste GroenLinks meetup. Deze vorm van contact maken met de
achterban is nieuw in Aalsmeer en
het bestuur van GroenLinks had
geen idee hoeveel mensen erop af
zouden komen, Om kwart over acht
werd er gestart en waren er dertien zeer gemotiveerde aanwezigen.
Goed om te zien dat de leeftijd van
de deelnemers varieerde van 18 tot
60 jaar. De eerste meetup ging over
Toekomstgericht en was een prima
opwarmer in de hele reeks die door
GroenLinks wordt georganiseerd.
Na een kop koffie met iets lekkers, heette gastheer en spreker
Kees Buskermolen, tevens voorzitter van GroenLinks Aalsmeer en
Kudelstaart, iedereen welkom. De
avond was in twee delen verdeeld.
Voor de pauze een korte lezing over
wat in de toekomst verwacht kan
worden. Dit gebeurde aan de hand
van vier onderwerpen: Autonoom
transport, duurzame energie, robotisering en kunstmatige intelligentie.
Hoe lang zal het nog duren voordat
er een wet komt, waarin staat dat
mensen niet meer zelf mogen rijden, maar dat de vervoersmiddelen
bestuurd moeten door de boordcomputer omdat die minder fouten
maakt. Voordeel van deze techniek
kan zijn dat de auto’s veel dichter op
elkaar kunnen rijden, waardoor er
een betere doorstroming in het verkeer zal zijn. En dus ook minder afvalt nodig zal zijn. Iedereen was het
eens dat het rijden zonder bestuurder heel dichtbij is. De ontwikkelingen met bijvoorbeeld Tesla’s bewijst
dit. Ook waren de meeste deelnemers ervan overtuigd dat personenvervoer 100% elektrisch zal worden.
En dat er misschien voor het vrachtverkeer een oplossing met waterstof
een uitkomst kan gaan bieden.

Bij het onderwerp duurzame energie waren de deelnemers het snel
eens dat het gebruik van fossiele
brandstof haar langste tijd heeft gehad. De ontwikkelingen met wind en
zonne-energie gaan bijzonder snel.
Het opslaan van elektrische energie in steeds betere en duurzamere
batterijen zal een onderdeel van de
toekomst worden. Uiteraard kwamen de warmtepompen en andere
vormen van energie opwekken ook
voorbij. Voor Aalsmeer is het interessant hoe straks omgegaan wordt
met de nieuwe horizon. Het opwekken van nieuwe energie zou bijvoorbeeld met windmolens en velden vol zonnepanelen kunnen worden uitgevoerd. Het onderwerp robotisering gaf een leuke discussie.
Wat is de toegevoegde waarde van
een robot? Wat kan een robot? Wie
bestuurt die robot? Nemen de robot
straks de macht over? Alle denkbare voor- en nadelen werden aangedragen en besproken. De ontwikkelingen in de digitale wereld volgen
elkaar in snel tempo op. Er werd
vastgesteld dat, in welke vorm dan
ook, robots straks niet meer weg te
denken zijn in onze maatschappij.
Naast onderwerp kunstmatige intelligentie was het begrip privacy niet
uit de discussie te houden. Een heikel onderwerp waar zeer verschillend over gedacht werd.
Minder asfalt, natuurlijk, straks bestel je een auto en je rijdt met 150
kilometer per uur met een meter
tussenruimte over de snelweg. Hoe
zit het met het werk, wat verdwijnt
er. Komt er een klasse kansarmen
die geen plaats meer kunnen vinden op de arbeidsmarkt?
Kortom, zeer interessante gesprekken en een goed begin van de reeks
van vier meetups die de komende
maanden voor de verkiezingen zullen worden georganiseerd.

van fairtrade in Aalsmeer. Zij wordt
geroemd vanwege haar positiviteit, doorzettingsvermogen en daadkracht. Dankzij haar ondernemersdurf en haar overtuiging dat eerlijke
handel bijdraagt aan een betere wereld heeft Aalsmeer misschien wel
de grootste en mooiste Wereldwinkel van Nederland en daar zijn het
bestuur en de medewerkers van de
Wereldwinkel heel trots op.

Wijkoverleg
De Dorper

Invalkracht
Tijdens een fairtrade maaltijd met
de medewerkers ontving Miekje een
bloemetje en een passend cadeau
als dank voor de inzet van al haar
kwaliteiten, haar netwerk en haar
tijd voor de Wereldwinkel Aalsmeer.
Ze blijft gelukkig nog actief als invalkracht dus u kunt Miekje nog gewoon treffen in de Wereldwinkel.

Aalsmeer - Op woensdag 29 november houdt De Dorper wijkoverleg in Het
Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat.
Aanvang: 19.30 uur. Iedere dorpsbewoner kan bespreekpunten ter vergadering inbrengen. Op de agenda staat
in ieder geval de stand van zaken betreffende de LIDL, de planning van de
werkzaamheden aan de bestrating van
Weteringstraat, Stationsweg, van Cleeffkade en de Burgemeester Kasteleinweg. Ook de laatste ontwikkelingen met
betrekking tot Schiphol wordt besproken, evenals de toekomst van het openbaar vervoer in de regio. Het wijkoverleg
wordt besloten met de rondvraag. Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Zaterdagavond cabaret

Marcel Harteveld met ‘De
Sneeuwengel’ in Bacchus
Aalsmeer - De kerst begint dit jaar
één maand eerder in cultureel café Bacchus. Cabaretier Marcel Harteveld heeft dit jaar een ware kerstshow. Hij droomt er zijn hele leven
al van om ooit een echte Engel te
ontmoeten, maar tot nu toe is dat er
nog niet van gekomen.
Als ultieme poging om zijn Engel uit
de tent te lokken, organiseert hij dit
jaar het grootste en mooiste kerstfeest van het jaar: en jij kunt daar bij
zijn. ‘De Sneeuwengel’ is een mooi
eigentijds kerstverhaal, vol conferences over het afgelopen jaar en
Nederlandse vertalingen van bekende kerstklassiekers.
Marcel Harteveld (1984) is cabaretier, zanger en helft van het duo

Harteveld & Fretz. Sinds januari
2016 speelt hij Chris de Vries in Soldaat van Oranje – De Musical. Daarnaast speelde hij fietsenmaker Jeroen Swinkels in de SBS-serie Danni Lowinski, is hij vaste cabaretier bij
Spijkers met Koppen en was hij kandidaat bij De Beste Singer-songwriter van Nederland.
Wilt u/jij dit jaar al vroeg in de kerststemming komen? Kom dan aanstaande zaterdag 25 november naar
cultureel café Bacchus en ga genieten van ‘De Sneeuwengel’. Aanvang:
21.00 uur, entree 12 euro. Kaarten
zijn te reserveren via www.cafebacchus.nl of telefonisch (na 18.00 uur)
via 0297-342657.

Zaterdagavond one man band!

Dead Cat Stimpy in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
25 november wordt in Joppe opgetreden door de one man band ‘Dead
Cat Stimpy’. Gewapend met een gitaar, een bassdrum en een snare, die
hij met zijn voeten bedient, brengt
Stimpy stevige bluesy rock and roll
ten gehore. Stimpy klinkt alsof hij zo
uit de jaren vijftig komt. De Delftse
Tim Herrebrugh heeft een heel eigen sound die pakkend is en al veel
mensen heeft weten te boeien.
Hij heeft al eerder in de spots gestaan in het café in de Weteringstraat en met succes. Het optreden van ‘Dead Cat Stimpy’ in Joppe begint zaterdag rond de klok van
21.30 uur en de toegang is zoals altijd gratis!

Foto: www.kicksfotos.nl

Toneel met lef in Dorpshuis
Kudelstaart - Met een glas Prosecco werd het publiek afgelopen zaterdagavond in het Dorpshuis Kudelstaart welkom geheten voor de
voorstelling ‘Calendar Girls’. Omdat
de première, een week eerder, helaas wegens omstandigheden niet
door kon gaan, kregen toneelliefhebbers deze keer bubbels. Toneelvereniging Kudelstaart presenteerde een toch wel gedurfde opvoering van een stuk waarin zes dames bloot (“Je móet zeggen ‘naakt’,
net als Michelangelo”) op de planken staan. De ‘girls’ spelen namelijk
vrouwen die lid zijn van een nogal tuttig gezelschap dat zich uitleeft
met koorzang, taarten bakken, breien en bloemschikken. Maar met die
activiteiten lukt het de ietwat ingeslapen damesvereniging niet om
geld bijeen te brengen. Geld dat ze
willen gebruiken om een zitbank te
kopen bij het ziekenhuis waar een
van de mannen van het gezelschap
werd behandeld voor kanker. Hij
overlijdt waarop de vrouwen dichter
bij elkaar komen, want lol hebben,
daarvoor ga je bij een vrouwenclub
vinden ze.
Maar leed delen, doe je er ook. Samen sterk dus voor het goede doel:
geld voor het bankje bij het ziekenhuis. Ze verzinnen een zeer gedurfd
idee: het maken van een naaktkalender, dat verkoopt! De voorzitter

van de damesvereniging, die het
woord tuttigheid heeft uitgevonden,
mag niets weten. Een van de zes
vrouwen heeft ook nog haar twijfels. Want het is nogal wat om je zo
bloot te geven! Dat dit letterlijk en
figuurlijk betekent, wordt gedurende het stuk wel duidelijk. Als de zesde dame ook overstag gaat, ontstaat
onder leiding van een wel zeer jonge fotograaf een prachtige kalender
waarop de dames echt naakt zijn
te zien, maar... wel met kunstig gerangschikte rekwisieten! De kalender slaat in als een bom en naast het
geld voor het bankje kan het Kankerfonds rekenen op een grote gift.
Hoewel de ‘übertut’ van de vrouwenvereniging een flauwte krijgt
van de kalender ziet ze later in dat
dit toch wel een lumineus idee was!
Ze is zelfs een beetje trots op de
vooruitstrevende vrouwen die toch
geen 35 meer zijn! Trots mogen de
speelsters van Toneelvereniging Kudelstaart zeker zijn om zo een gedurfde voorstelling te geven. Ga er
maar (naakt) aan staan! Het blijft
echter smaakvol en de grappen zorgen voor de nodige humor.
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november te zien in het Dorpshuis Kudelstaart, aanvang: 20.15 uur. Kijk
voor meer informatie op www.toneelverenigingkudelstaart.nl
Door Joke van der Zee

Jazz op de Nieuwe Meer
met Philip Harper
Aalsmeer - De Amerikaanse trompettist Philip Harper komt optreden
met het Jos van Beest Trio op zondag 26 november. Een unieke gelegenheid om de trompettist en
jazzgigant Philip Harper te beluisteren! De jazzliefhebbers kennen
Philip Harper als een bijzondere,
of eigenlijk een legendarische parel in de wereld van jazz. De doorleefde talenten van deze trompettist is op verschillende niveaus voelbaar, ontroerend tastbaar en heel
herkenbaar zoals Philip Harper alleen kan spelen. Zijn ritme en melodische intonaties zijn verrassend,
intens, romantisch en secuur met
een sprankelend element. Met zijn
donkere warme stem accentueert
hij de gehele muzikale sfeer, waardoor men zich waant in de gouden
tijden van Jazz. Geen wonder ook,
als je de legacy en beïnvloedingen
van Philip kent, want hij speelde al

op jonge leeftijd met grootheden als
Art Blakey and the Jazz Messengers en The Mingus Big Band, en hij
werkte regelmatig samen met Benny Golson en Louis Hayes en met
de inmiddels overleden Ceder Walton. Met zijn broer Winard vormde
hij The Harper Brothers en behaalde hiermee wereldwijd succes. Philip Harper is vooral een bekende in
New York, maar is nu op tournee in
Nederland. De Nieuwe Meer is vereerd dat Philip graag wilde optreden
met het allround jazztrio van Jos van
Beest (piano), Erik Schoonderword
(bas) en Ben Schröder (drums). Reken op een uitzonderlijke en verrassende jazzmiddag. Jazz op de Nieuwe Meer zondagmiddag 26 november begint om 16.00 uur. Adres:
Stommeerweg 2. Toegang: uw gift.
Inlichtingen: Henny Essenberg, tel.
0297-327698 en Pierre Tuning, tel.
0297-360355.

Zondagmiddag gaat het los

De Klught live bij Vleghaar
Aalsmeer - Het heeft even geduurd
en men begon zich al af te vragen
of de Klught nog wel bestond, maar
ja hoor, ze gaan gewoon weer ’on
the road again’. De hele zomer lang
zijn de mannen van de Klught bezig geweest met de voorbereidingen
en er is hard gerepeteerd. Op nieuwe nummers, maar ook de ‘gouwe
ouwen’ zijn weer een beetje opgepoetst. Er zijn banjo’s en wah wah’s

aangeschaft. De Klught is er eigenlijk helemaal klaar voor. Aanstaande
zondag 26 november is het zo ver,
rond 15.00 uur hebben de mannen
de boel opgesteld, hopen ze de zenuwen onder controle te hebben, en
dan gaat het dus los bij Vleghaar.
Het adres van het café is Chrysantenstraat 43 in het Centrum en iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Exposities
Zaterdag 25 november:
Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
Met boeken- en modellenverkoop.
25 en 26 november:
* Historische Tuin open. Ingang via
Praamplein. Expositie in Historisch
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’.
Tot en met 3 december:
* Expositie fotografie in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Iedere donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
* Expositie schilderijen Ortho Owen
uit Canada in wijkpunt Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Tot en met 7 januari:
* Jubileumexpositie 10 jaar galerie Sous Terre in Pompkelder, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe
in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren. Op 1 december rondleiding van 15 tot 16.30u.

* Darten in ’t Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer vanaf 20.30u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Klaverjassen en hartenjagen bij FC
Aalsmeer in Beethovenlaan v/a 20u.
Zaterdag 25 november:
* Wintermarkten in zorgcentra
Aelsmeer en Rozenholm, Molenpad
van 10 tot 16u.
* Brocante verkoop aan Kudelstaartseweg 36, 10-17u. Ook 2 december.
* Pietenfeest in Dorp van 13 tot 15u.
* Kunst-dorpswandeling met Reint
Baarda en Joop Kok. Start 14u. in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Ook
op 2 december.
* Intocht Sinterklaas in Kudelstaart.
Aankomst bij loswal Herenweg vanaf 14.15u. Feest voor kinderen 4 t/m
8 jaar van 15 tot 16.30u. in Dorpshuis. Op 2 december Sint en Pieten
in winkelcentrum Kudelstaart.
* ZABO zaalvoetbal ronde 5 in
Proosdijhal, Edisonstraat vanaf 19u.
* Sint en Pietenbingo in The Beach,
Oosteinderweg 247a v/a 20.30u.
Zondag 26 november:
* Vogelbeurs in hal De Baccara,
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Ringvaartloop. Start 11u. bij Atletiekvereniging in Sportlaan. Kidsrun
start 10.15/10.30u.
* Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
* Inloop in Italiaanse sfeer voor
65+ers bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55 van 15 tot 16.30u.
Dinsdag 28 november:
* Open huis in Open Hof kerk, Ophelialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Sintkaarten bij Ons Genoegen in
’t Hofplein, ingang Clematisstraat
vanaf 19.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
28 en 30 november:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16. Iedere dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12u.
Woensdag 29 november:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 30 november:
* Ouderensoos in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 13.30u.

Diversen
Donderdag 23 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
23 en 24 november:
* Jongerencentrum The Gate bij LEG
in Aalsmeerderbrug open op donderdag en vrijdag 15 tot 19.30u.
Vrijdag 24 november:
* Oliebollenfestijn Sursum Corda.
Verkoop start vanaf 10u.
* Themamiddag over Amsterdam bij
Ontmoetingscentrum in Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Kaarten De Kleine Poel in Noorddamcentrum, Noorddammerlaan te
Bovenkerk vanaf 20u.

Bijeenkomsten/Vergaderingen
Donderdag 23 november:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 27 november:
* Inloopavond over voorontwerp bestemmingsplan Oosteinderweg in
het gemeentehuis van 19 tot 21u.
Woensdag 29 november:
* Wijkoverleg De Dorper in ‘t Wapen
van Aalsmeer, Dorpsstraat, 19.30u.
Donderdag 30 november:
* Inloop en infobijeenkomst in en
over De Oude Veiling, Marktstraat
van 16.30 tot 18u.
* Bijeenkomst over keuzes bij dementie bij Ontmoetingscentrum in
Irene, Kanaalstraat, 19.30 tot 21u

AGENDA

Vrijdag en zondag livemuziek

Ode aan Jimi Hendrix en
Supertramp in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend
in The Shack brengen een stel geweldige muzikanten een eerbetoon
aan twee grote namen uit de popgeschiedenis. Vrijdag 24 november
is het de eer aan The Veldman Brothers en zondag 26 november sluit
Supertramp undercover het weekend af. Op 27 november aanstaande
zou gitarist Jimi Hendrix 75 jaar zijn
geworden. Reden voor The Veldman
Brothers om de legendarische gitarist aan het eind van dit jaar te eren
tijdens hun tour. Uiteraard zal de
setlijst van deze bekende bluesband
uit Zwolle, ook vrijdag in The Shack
zo’n tien Hendrix-songs bevatten.
En dat is de band rond de broers
Gerrit (gitaar en zang) en Bennie
(Hammond, mondharp en zang)
meer dan toevertrouwd. Denk aan
klassiekers als Foxy Lady, Little Wing
en Crosstown Traffic. The Veldman
Brothers brengen graag een mooie
ode aan deze gitaarlegende! Let op!
Dit optreden begint rond 21.00 uur!
Zondag 26 november staat weer
een fenomenale undercoversessie

op het programma van The Shack.
Bauke Bakker (van Her Majesty
maar in The Shack vooral bekend
van Tribute to The Police & Sting)
heeft voor deze Supertramp undercoverband weer de allerbeste muzikanten om zich heen verzameld.
Dat wordt een middag zwaar genieten van al die prachtige hits van
deze legendarische Britse symfonische rockband! Het succes van Supertramp was enorm groot, wie kent
ze niet de klassiekers als School,
Dreamer, Give A Little Bit, It’s Raining Again, Breakfast In America en
The Logical Song Met muzikanten
als Bauke Bakker, en Harmen Jan
Teule, JP de Bondt, Micha Wink en
Sophie van Schaik wordt dit weer
een undercoversessie van hoog niveau! The Shack is op vrijdag 24 november geopend om 20.00, aanvang
The Veldman Brothers om 21.00 uur
en de entree is 10 euro. Zondag 26
november open om 15.00 uur. Aanvang 16.00 uur en entree 10 euro.
Info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b, Oude Meer.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Gitaarstatief 'Stagg'
€ 10,95
KOOPJE:

Gitaarophanghaken
2 voor € 17,95

NIEUW:

Akoestische versterker
'Richwood' € 361,80
TIP:

Uitgebreid aanbod
muziek(les)boeken

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

Muziek/toneel/cabaret
Vrijdag 24 november:
* Bandbrouwerij voor en door muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20u.
* Theatervoorstelling ‘Naar Buiten’
bij Zin-Inn in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat 55 vanaf 20u.
* The Veldman Brothers eren Hendrix in The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 21u.
24 en 25 november:
* Klucht ‘Calendar Girls’ toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis.
Vrijdag en zaterdag vanaf 20.15u.
Zaterdag 25 november:
* Cabaretvoorstelling Marcel Harteveld in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
* One man band Dead Cat Stimpy
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 26 november:
* Optreden De Klught bij Vleghaar,
Chrysantenstraat vanaf 15u.
* Jazz bij Nieuwe Meer met Jos van
Beest Trio en Philip Harper v/a 16u.
* Supertramp undercover in The
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Maandag 27 november:
* Open repetitie muziekvereniging
Flora, Wim Kandreef, 20 tot 22.15u.
Donderdag 30 november:
* Badaboom Comedy in Studio’s
Aalsmeer met Steven Brunswijk en
Ruud Smulders, 20.30 tot 23u.

Er zijn vele prijzen te winnen tijdens de Sint en Pietenbingo aanstaande zaterdag 25 november in The Beach. Het wordt vast weer een hilarisch spektakel
met ‘gekke’ taferelen, maar aangeraden wordt vooral ook serieus mee te spelen. De hoofdprijs wordt namelijk wederom beschikbaar gesteld door de firma
Hartelust. Sinterklaas en de Bingo Piet hebben woensdag zelf de prachtige 55
inch Sony televisie opgehaald bij deze sponsor aan de Oosteinderweg. Wie wil
deze nou niet winnen? Foto: www.kicksfotos.nl

Het wordt een spektakel!

Zaterdag Sint en Pieten
Bingo in The Beach
Aalsmeer - In de Zotte Wilg heeft
18 oktober de voorverkoop plaats
gevonden van de kaarten voor de
ultieme Sint en Pieten Bingo. Als
verse pepernoten ‘vlogen’ de totaal 600 kaarten de deur uit. En natuurlijk was de organisatie, de stichting Sinterklaas in Aalsmeer, hier
zeer mee in haar nopjes. Aanstaande zaterdagavond 25 november is
het (eindelijk) zover, de bingoballen gaan in het rond vliegen. De Sint
en Pieten Bingo wordt gehouden in
zaal drie van The Beach aan de Oosteinderweg 247a, een grote en rui-

me zaal waardoor iedereen duidelijk
zicht heeft op het podium. Er wordt
spectaculair geluid en licht neergezet, zodat de Bingo Piet goed te zien
en te verstaan is. Ook heel handig
is dat dit jaar de nummers van de
Bingo eveneens zichtbaar gemaakt
worden op schermen. Volgens het
bestuur van de stichting Sinterklaas in Aalsmeer wordt het weer
een ‘gekke boel’ met veel verrassingen én er zijn leuke prijzen te winnen. Aanvang is 20.00 uur. Voor wie
geen toegangskaart heeft, is helaas
geen plaats. Uitverkocht!
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‘Mooie sfeer en goede opbouw’

Aalsmeers Harmonie wint
eerste prijs op concours
Aalsmeer - Na een lange intensieve periode van voorbereiding ging
Aalsmeers Harmonie op concours
in Zutphen. Zaterdag 18 november
vertrokken de leden per bus naar
het oosten van het land. Doel was
goed spelen en een eerste prijs behalen. In theater Hanzehof in Zutphen werd het orkest vriendelijk
ontvangen. De instrumenten werden uitgeladen en warm geblazen. En daarna kon er worden ingespeeld en afgestemd in de inspeelruimte. Om 15.55 uur werd het orkest op het podium verwacht. Het
inspeelwerk ‘David of the White
Rock’ van Philip Sparke werd als
eerste gespeeld. Een uit eind 1700
stammend volkslied uit Wales.
Hierna volgde het eerste te beoordelen werk: ‘Pinocchio’ van Alex
Poelman. Deze compositie vertelt
het verhaal van een houten pop die
verandert in een echte jongen, op
voorwaarde dat hij moedig en eerlijk
blijft. De verschillende karakters en
emoties van het verhaal zijn goed te
horen in de muziek. Het is een heel
avontuur, en dat is het zeker ook
voor de leden van Aalsmeers Harmonie. Een moeilijk stuk, dat veel
concentratie vergt. Het tweede stuk
dat werd beoordeeld door de driekoppige jury was ‘Lebuïnus ex Daventria’ van Peter Kleine Schaars.
Deze filmmuziekachtige compositie vertelt de geschiedenis van de
Angelsaksische monnik Lebuïnus.
In dit stuk hebben de leden van de

Harmonie zelfs een aantal maten
gezongen, en ook hadden diverse
leden flink geoefend op 24 maten
waarin zij blokfluit mochten spelen
voor het Middeleeuwse effect.
Aalsmeers Harmonie was het laatste
orkest van het middagprogramma
en mocht daarom een toegift spelen, terwijl de punten werden opgeteld. De prijsuitreiking was spannend: zou het doel gehaald worden?
De juryleden waren unaniem en beloonden beide werken met 80 punten en dus een eerste prijs! Een geweldige prestatie van het orkest, dat
de afgelopen maanden onder leiding van dirigent Maron Teerds veel
geoefend heeft, zowel de leden afzonderlijk, als per sectie en natuurlijk het hele orkest. In het juryrapport stonden opmerkingen als: verdienstelijk gespeeld, mooie sfeer en
goede opbouw. Uiteraard werden er
ook opbouwende kritieken gegeven,
waarmee het orkest en de dirigent
aan de slag kunnen.
In prima stemming ging het orkest
daarna gezamenlijk eten bij een wokrestaurant in Apeldoorn. En daarna
vertrok de bus weer naar Aalsmeer.
Het was een lange dag, maar met
een mooi resultaat. De Harmonie
gaat nu in voorbereiding op haar
volgende concert: het Champagneconcert op zaterdag 27 januari om 15.00 uur in de Doopsgezinde
Kerk in de Zijdstraat. Meer informatie over de Harmonie en haar activiteiten: www.aalsmeersharmonie.nl.

BOVENLANDEN

Meezingen, zwaaien en zwieren

Opera Familia krijgt echt
iedereen uit de stoelen
Aalsmeer - Als er zondag 19 november In The Club van Bob & Gon
iets duidelijk werd, dan is het wel
hoe het publiek zich verheugt op
deze zondagmiddagen. Het is de
sfeer van het theater waarin je je
waant in een andere wereld. Het is
echt een middag heerlijk uit. Een totaal uitverkochte zaal gaf aan hoe
populair Opera Familia is. Aan de
oproep in de krant was goed gehoor
gegeven, men zag er feestelijk uit
en zeker Klaziena met haar zelf ontworpen jurk. Bij binnenkomst kregen de gasten een heerlijke bonbon en werden zij naar hun plaats
gebracht door de ideale gastheer
en vrouw Bob & Gon - zij zorgen er
telkens weer voor dat iedereen een
mooie plaats krijgt. Het wordt door
iedereen als uniek ervaren.
Paul, Carla en Belinda - Dé belichaming van Opera Familia - veroverden bij binnenkomst al direct
de harten van het publiek. Prachtige gewaden en heerlijke meedein
zang. Maar ook de zelf gemaakte
gedichten ontlokten een “Ach wat
mooi.” Dat Opera Familia zich bekommert om eenzame ouderen en
om kinderen met een Down Syndroom en daar ook over schrijft,

componeert en zingt zorgden voor
een mooie verstilling naast de populaire meezing aria’s uit opera’s,
operettes en musicals. Want toen
ging de zaal geheel los. Men kwam
uit de stoelen zong, zwaaiden en
zwierden mee. Opera Familia weet
met hun spontaniteit en uitstraling
de mensen uit de stoelen te krijgen
en hen een onvergetelijke middag
te bezorgen. Na afloop was er nog
een meet en greet en iedereen wilde met het sympathieke trio op de
foto. Zij werden overladen met complimenten. “Ik heb zo genoten, wanneer maak je dat nu mee dat je zulke leuke artiesten van zo dichtbij
ziet en spreekt.”
Voorstelling verplaatst
De voorstelling van zondag 14 januari met Sven Ratzke is verplaatst
naar zondag 28 januari. Deze voorstelling is zo goed als uitverkocht!
Na het sluiten van Espago (gastvrouw Gon gaat heerlijk genieten
van haar pensioen) kunnen de kaarten voor Bob & Gon in vervolg besteld worden bij Wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan 116. Zie ook:
www.crowntheateraalsmeer.nl
Janna van Zon

Aalsmeer - Wij wonen toch wel in
een boeiend dorp. We hebben water, polders en bovenlanden. Over
dat laatste wil ik het hebben, want
ik ga in de komende tijd over de bovenlanden van Aalsmeer allerlei leuke dingen vertellen. Wat nou precies
de bovenlanden zijn is nog niet zo
eenvoudig uit te leggen. Maar vraag
je eens af waarom er zoveel kluchten zijn in Aalsmeer. Als je vanaf de
Ophelialaan de klucht op gaat, kom
je bij de Stommeerweg. In Oost ga
je de Machineweg op en kom je bij
de Oosteinderweg. Nou, de bovenlanden zijn dus het hoger gelegen
gebied aan het eind van de klucht
en waar je vandaan komt zijn de
polders, die een meter of vier à vijf
onder zeeniveau liggen. Bij de Ophelialaan ga je vanuit de Stommeerpolder dus naar de bovenlanden. En
bij de Machineweg ga je vanuit de
Oosteinderpolder ook naar de bovenlanden.
De bovenlanden zijn het hoger gelegen land langs de Ringvaart. Van
de Jac. Takkade in het oosten tot
aan Leimuiden in het westen. De
Uiterweg is 100% bovenland, maar
dat weten ze daar natuurlijk al lang.
Maar ook het Dorp, de Stommeerweg en de Kudelstaartseweg zijn
bovenland.
Hoe de polders ontstaan zijn weten
we. Het water van het Stommeer
is weggepompt en zo is het Stommeerpolder geworden. Hetzelfde geldt voor het Haarlemmermeer
dat de Haarlemmermeerpolder is
vandaag de dag. Maar hoe zit het
dan met de bovenlanden? Eigenlijk
is dat best simpel. De bovenlanden
zijn er altijd geweest in Aalsmeer.
Ze zijn een natuurlijk veengebied
van halfvergane plantenresten en
water. In de zestiende eeuw werd
in ons moerassige gebied begonnen om dat veen op allerlei plaatsen weg te baggeren en af te gra-

ven. Wat een zwaar werk moet dat
geweest zijn. Ik maak dan toch liever een mooi bloemstuk. Dat veen
werd gedroogd en er werd turf van
gemaakt. Turf werd in die tijd ook
wel het ‘bruine goud’ genoemd, omdat het een belangrijke brandstof
was voor bijvoorbeeld Amsterdam.
Al die Amsterdammers moesten
zich toch ergens aan warmen, behalve aan elkaar. Aan het begin van
de zeventiende eeuw kwamen elke
dag wel 80 schepen vol met turf de
stad binnenvaren. Door het afgraven van veen is er dus een hoogteverschil ontstaan tussen de bovenlanden waar niet afgegraven werd
en de lager gelegen gedeelten. Een
voorbeeld van een groot afgegraven veengebied zijn de Westeinder Plassen. In dit gebied heeft zich
water verzameld en zo zijn de grote en de kleine Poel ontstaan. Ik geniet met name in de zomer bijna dagelijks van dit prachtige gebied. In
mijn bootje vaar ik daar graag doorheen. Het is heerlijk wat je dan allemaal tegenkomt.
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer
zet zich al meer dan 20 jaar in
voor behoud en verdere ontwikkeling van de bovenlanden in ons
mooie dorp. Dat is een prima club.
Zij hebben mij gevraagd mijn enthousiasme voor dit gebied te delen met de lezers van deze krant
en ik doe dat graag. Ik ga jullie vertellen over allerlei interessante ditjes en datjes. Bob in de Bovenlanden. Laat mij gerust weten wat je
er van vindt. Je kan reageren naar
bob@bovenlanden.nl.

Op 25 november en 2 december

Kunst-dorpswandeling met
Reint Baarda en Joop Kok
Geslaagd jubileumconcert
Show- en Jachthoornkorps
Kudelstaart - Afgelopen zondag 19
november gaf het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart een concert
ter ere van haar 30-jarig jubileum.
In een goed gevuld clubgebouw liet
het korps aan het publiek horen wat
het muzikaal zoal in huis heeft. Onder leiding van de nieuwe dirigente
Sandra van Luytelaar kreeg het publiek een mooi muzikaal programma
voorgeschoteld. Voor de pauze een
aantal bekende blaasmarsen afgewisseld met slagwerk. Na de pauze mocht de jeugd laten horen wat
zij in korte tijd heeft geleerd en dat
klonk helemaal prima. Ook de tweede helft van het concert had voor
het publiek mooie stukken in petto.
Iedereen was het erover eens dat er

muzikaal bijzonder netjes werd gespeeld en zowel het korps als de dirigente kregen volop complimenten.
Twee jubilarissen
Ook was er nog tijd voor een officieel moment. Twee leden werden
in het zonnetje gezet voor hun muzikale carrière. Peter en René Buskermolen, broers van elkaar, kregen
beide een gouden speld voor het feit
dat beide al 40 jaar muzikant zijn. Al
30 jaar bij het jachthoornkorps en
daarvoor ook nog 10 jaar bij een andere vereniging. Chapeau mannen!
De twee kregen een groot applaus.
Het korps kan terugkijken op een
geslaagde zondagmiddag en dankt
het publiek voor hun komst

Toneelvereniging en Davanti

Bijzonder en eenmalig
kerstverhaal in concert
Aalsmeer - Twee verenigingen
hebben de krachten gebundeld en
samen een nieuwe kerstvoorstelling geschreven, voortgeborduurd
op een verhaal van Paul Biegel. Het
klassieke vrouwenkoor Davanti uit
Aalsmeer en de Kudelstaartse toneelvereniging gaan samen op de
planken! Een unieke samenwerking
én uitvoering waarin veel bekende
kerstliederen en prachtige Christmas Carols verweven zijn in een eigentijds kerstverhaal. De hoofdrol is
weggelegd voor een autoritaire koning die op zoek is naar het échte kerstgevoel. Ondanks alle ideeen en inspanningen van zijn personeel zal zijn kerstbeleving pas gestalte krijgen door bezoek uit een
onverwachte hoek. Deze bijzondere
eenmalige voorstelling vindt plaats

op vrijdagavond 8 december vanaf
20.00 in de Open Hof Kerk aan de
Ophelialaan. Voor wie deze avond
wil bijwonen maar slecht ter been is
kan op verzoek worden opgehaald
door vrijwilligers. Dit kan worden
geregeld door te bellen naar 0630155387.
Toegangskaarten kosten 10 euro
en kunnen besteld worden via de
website van Davanti: info@davanti.
nl of gekocht worden bij Primera in
Nieuw Oosteinde, Slijterij Wittebol in
de Ophelialaan, Bakkerij Vooges en
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat
en bij Gall&Gall in winkelcentrum
Kudelstaart. Meer informatie is te
vinden op www.davanti.nl en www.
toneelverenigingkudelstaart.nl of op
de Facebookpagina van deze verenigingen.

Aalsmeer - Een kunst-dorpswandeling maken met Reint Baarda en
Joop Kok kan op de zaterdagen 25
november en 2 december. Wat beweegt Reint om de gebouwen zo
geïsoleerd af te beelden? Wat bepaalt zijn keuze voor juist dat gebouw? Beeldt hij alleen af wat je
ziet of meer? Wat is er over de gebouwen te vertellen? Wie is de architect? Wat is de relatie tussen een
Batak paalwoning en een dakkapel?
Waarom is de voormalige ULO in de
Schoolstaat geen monument? Wat
was de oorspronkelijke opzet van

de Oude Veiling? Loop mee en laat
je meeslepen door de gidsen, je fantasie en je reisgenoten.
De wandeling start beide dagen bij
het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9, begint om 14.00 uur en
duurt circa anderhalf uur. De zaal
gaat open om 13.30 uur open. Koffie
en thee zullen klaar staan. Na afloop
is er om weer warm te worden glühwein. De kosten voor deelname zijn
5 euro per persoon. Reserveren kan
via: joopkok@planet.nl of bel 0297340442.

Kerstconcert Con Amore
met accordeon trio
Aalsmeer - Ook dit jaar zal
Aalsmeers Mannenkoor Con Amore een kerstconcert verzorgen en
wel op zaterdag 16 december in de
Open Hof kerk in de Ophelialaan.
Con Amore gaat zijn nek uitsteken
en brengt iets heel bijzonders. De
begeleiding wordt verzorgd door
een accordeon trio, een prachtige
sopraan en een geweldige pianiste.
Solostukken, die ten gehore gebracht gaan worden, zijn onder andere van de gerenommeerde componist Corelli en in één van deze

werken is een belangrijke rol weggelegd voor de accordeon.
De koorrepetities lopen al wat langer, maar afgelopen maandag 20
november was de eerste avond met
de instrumenten er bij.
Even wennen, want de dirigent
hoort ook bij het trio en dirigeren
met een accordeon voor je buik lukt
niet gelijk goed. Mannenkoor Con
Amore is in ieder geval voornemens
een prachtig concert te presenteren. Maandag is weer de volgende
repetitie-avond.

Tobias Rothe
geeft lezing

Aalsmeer, fotografeerde hij ogenschijnlijk onopvallende objecten, zoals voordeuren, buizen en een bushalte. Met zijn oog voor detail ontstonden op deze manier wonderschone, soms mysterieus aandoende
foto’s. Vrijdag 1 december om 15.00
uur geeft hij in het gemeentehuis
een lezing over zijn werk, in combinatie met een rondleiding. De lezing
duurt tot 16.30 uur en is vrij toegankelijk. Graag van tevoren aanmelden
bij curator Ingrid Koppeschaar via
hfkoppeschaar@gmail.com

Wandelen langs kunstkasten (22)

Wanneer wordt schade hersteld?

Bestelbus vast in gazon
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 17
november stonden de bewoners in
de Venkelhof toch even raar te kijken toen een busje van een postorderbedrijf het gazon kapot reed toen
hij waarschijnlijk een kortere route wilde nemen. De bewoners zijn
er inmiddels al gewend aan geraakt
dat vervoerders denken dat zij via de
Venkelhof de Burgemeester Kasteleinweg op kunnen komen, maar dit
is helemaal niet mogelijk. Voor de
bestuurder van één van de bezorgbedrijven duurde deze verkorte route wel veel langer, hij kwam namelijk
vast te zitten... De vraag is nu: Wanneer komt de veroorzaker het gazon
weer herstellen?

Een Fins landschap met
meren en berkenbomen
Aalsmeer - De maakster van kunstkast 22, te vinden aan de Oosteinderweg 530 vlak bij het Amsterdamse Bos, heeft gekozen voor een
Fins landschap. Dat is niet zomaar
een toevalligheid, want Lida Malviina-Snoek is opgegroeid in het hoge
Noorden. En wie denkt aan Finland,
denkt aan meren en aan berkenbomen. “Berkenbomen bepalen het
landschap, zij doen mij terug denken aan thuis. Daarom kon voor mij
deze kast alleen maar dit beeld mee
krijgen”, aldus de maakster die bij
het schilderen assistentie kreeg van
Giovanni Margaroli. “Ik heb wel vaker met Giovanni gewerkt, dus voor
hem ook alle lof en eer. Wij hebben
samen het ontwerp opgezet en hij
heeft het schilderen voor zijn rekening genomen.” De berkenbomen
zijn verbeeld tegen een midzomernachtzon, met op de voorgrond een

aantal bloemmotieven en landelijke
elementen. Lida is blij dat zij juist deze kast mocht beschilderen. Jarenlang was deze kast beklad met graffiti. “Nu heeft de kast een veel rustiger en mooier aanzien gekregen.”
Janna van Zon

Aalsmeer - Van 8 november tot
en met 7 februari exposeert Tobias Rothe in het gemeentehuis van
Aalsmeer. Voor de expositie in het
gemeentehuis wilde Rothe niet putten uit bestaand werk, maar besloot geheel nieuw werk te maken,
met het gemeentehuis als uitgangspunt. In alle vroegte, fietsend door
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Online communiceren met de overheid

Cursus Digisterker in bieb
Amstelveen - De overheid vraagt
de burgers steeds vaker om zaken,
zoals het aanvragen van huurtoeslag, het maken van een afspraak of
het aanvragen van een paspoort, digitaal te regelen. Om aan deze vraag
te kunnen voldoen helpt de Bibliotheek Amstelland mensen die hier
hulp bij nodig hebben door in samenwerking met Seniorweb Amstelveen en de gemeente Amstelveen de cursus Digisterker aan te
bieden.
De Stichting Digisterker heeft deze cursus ontwikkeld, speciaal voor
mensen die thuis zijn op de computer en het internet, maar nog niet
goed hun weg kunnen vinden in de
digitale diensten van de overheid.
Tijdens de cursus leren de deelnemers stap voor stap te werken met
digitale overheidsdiensten: van het
aanmaken van een DigiD tot en met
het vinden van informatie op websites van de overheid (gemeente,
UWV, Belastingdienst) en het regelen van zaken via de internetdiensten van de overheid. Voor iedere cursist is er bij deze cursus een
pc beschikbaar om de bijbehorende oefeningen te doen. Ook krijgt

iedereen een cursusboek om de
verschillende onderdelen nog eens
rustig na te lezen. Er is geen examen. Wel krijgt iedere cursist na afloop van de cursus een certificaat.
De cursus in november en december sluit een zeer succesvolle reeks
Digisterker cursussen af voor dit
jaar. Deze cursus bestaat uit vier
bijeenkomsten, op 27 november
en 4, 11 en 18 december. De cursus wordt gegeven in de cursusruimte van de Bibliotheek Amstelland aan het Stadsplein in Amstelveen. De docenten, medewerkers
van de bibliotheek en docenten van
Seniorweb Amstelveen zijn gecertificeerd om de cursus te geven en
zijn getraind om de veiligheid en de
privacy van de deelnemers tijdens
de cursus te waarborgen. De cursus neemt vier bijeenkomsten van
twee uur in beslag. Deelname aan
de cursus is gratis. Ook het bijbehorende cursusboek wordt gratis aan
de deelnemers verstrekt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
het e-mailadres a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of hun interesse
kenbaar maken in een van de bibliotheken.

Opbrengst voor aanvulling clubkas

Sursum Corda bakt en
verkoopt oliebollen
Aalsmeer - Worden het vijf, tien of,
doe gek, twintig oliebollen bestellen? De bakkers van Sursum Corda
horen het graag, want vrijdag 24 november gaan de leden van de muziekvereniging weer zelf oliebollen
bakken en verkopen. Sursum Corda bakt al 40 jaar jaarlijks oliebollen.
De opbrengst van de actie is een
belangrijke aanvulling van de clubkas. De hele vereniging zal komend
weekend druk bezig zijn met oliebollen bakken en verkopen. Onder
leiding van de oud-voorzitter zal het
beslag gemaakt worden, volgens
Sursum-recept. Daarna gaat een
ervaren ploeg bakkers aan de slag
om de bollen goudbruin te bakken.
Vanaf vrijdagochtend 24 november
10.00 uur worden de verse oliebollen huis aan huis verkocht. Meestal

worden zaterdagochtend de laatste
oliebollen verkocht. Oliebollen bestellen? Bel dan met de oliebollenlijn
van Sursum Corda: 06-16128449,
graag de voicemail inspreken. Eén
zakje van vijf oliebollen kost 3 euro.
Ook dit jaar is er een speciale prijzenknaller, twee zakken, dus tien
oliebollen, voor 5 euro. Laat de vers
gebakken oliebollen niet uw deur
(zaak) voorbij gaan, koop een zakje en trakteer de buren of collega’s.
Lekker en een financieel opkikkertje
voor muziekvereniging Sursum Corda! Reageren kan ook via facebook
of de website www.sursum-cordaaalsmeer.nl. En het mailadres is info@sursum-corda-aalsmeer.nl. De
oliebollen zijn heerlijk vers en krokant. Steun de vereniging en koop
een zakje oliebollen!

Bijeenkomst in Noorddamcentrum

KBO-PCOB over positie
senioren in samenleving
Bovenkerk - De KBO-PCOB, met
250.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, organiseert op dinsdag 28 november een
grote bijeenkomst in Amstelveen
over de positie van senioren in de
samenleving, nu en in de toekomst.
Ook niet-leden zijn nadrukkelijk uitgenodigd. De bijeenkomst vindt
plaats van 13.30 tot 16.00 in het
Noorddamcentrum aan de Noorddammerweg 1 in Bovenkerk.
KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en senioren volop mee
kunnen doen. Tegelijkertijd moet
geconstateerd worden dat mensen
nu veel individueler zijn dan vroeger en zich niet zo snel aansluiten
bij een vereniging. Wat betekent dat
voor de toekomst van KBO-PCOB?
Onder het motto: ‘Als je snel wilt
gaan, ga dan alleen; als je ver wilt
komen, ga dan samen’, gaat de

KBO-PCOB in gesprek met senioren over de waarde van het lidmaatschap van de vereniging, ook voor
toekomstige generaties.
Hoe samen vorm geven aan een actieve seniorenbeweging die aansluit bij de behoeften van de moderne senior? De missie van de KBOPCOB is: “We willen bijdragen aan
een samenleving waarin senioren
volwaardig kunnen meedoen en
mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt. Kunnen wij hiermee ook de huidige en toekomstige
generaties senioren boeien en binden?”
Aanmelden voor de bijeenkomst in
Amstelveen of elders in het land kan
via de website www.kbo-pcob.nl of
door te bellen met de KBO-PCOB
Servicetelefoon 0900-8212183, bereikbaar op maandag tot en met
donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Museum in Fort bij Aalsmeer

Zaterdag verkoop boeken en
vliegtuigmodellen in Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 organiseert op zaterdag 25
november een boeken- en vliegtuigmodellenverkoop. Nieuwe en
tweedehands boeken en modellen worden deze dag voor een
aantrekkelijke prijs of met korting
aangeboden. De prijzen beginnen al vanaf 1 euro. De opbrengst
komt ten goede aan het werk van
het museum. Het museum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
geopend. Vliegtuigmodellen, modern en historisch die aan Crash
zijn geschonken, maar die niet
opgenomen kunnen worden in de
collectie, worden te koop aangeboden. Het betreft verschillende
categorieën: ongebouwde modellen (voor de kenner bouwkits), gebouwde modellen en kant en klare modellen. Er zijn vooral veel gebouwde modellen voor zeer aantrekkelijke prijzen te koop.

Bescheiden winkeltje
Crash krijgt vaak boekencollecties aangeboden. Boeken die
geen plaats krijgen in de bibliotheek, worden te koop aangeboden. Het gaat om historische boeken maar ook om oorlogsromans.
Crash heeft tevens een bescheiden winkeltje waarin nieuwe boeken en DVD‘s over de Tweede Wereldoorlog en het verzet te vinden
zijn. Deze nieuwe boeken worden
tijdens deze speciale verkoopdag met korting aangeboden. Het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45 is gevestigd in
het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug.
Het museum is iedere zaterdag
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang tot het museum is 3.50
euro per persoon, kinderen van 6
tot 12 jaar betalen 1,50 euro. Donateurs, kinderen tot 6 jaar en veteranen hebben gratis toegang.

Gert Bor: “Dit is wat wij als kerk willen zijn”

Aalsmeer Over Hoop en
het kerstdiner
Aalsmeer - Maandag 18 december wacht alleenstaanden, echtparen, gezinnen met kinderen en anderen - die niet gewend zijn eens
een avond lekker buiten de deur te
eten - een heerlijke avond in een
sprookjesachtige omgeving. Evenals verleden jaar hebben de Oosterkerk, Dorpskerk, LEG, Cama, Alphakerk en Lijnbaankerk (Aalsmeer
Over Hoop) weer gezamenlijk het
initiatief genomen om 130 personen van 17.00 tot 21.00 uur in één
van de prachtig versierde zalen van
Studio’s Aalsmeer voor het kerstdiner uit te nodigen. Naast het driegangen diner zal er ook aandacht
zijn voor het kerstverhaal en zal er
live muziek zijn. Daarnaast is er ook

genoeg tijd om kennis te maken met
de tafelgenoten.
Gert Bor heeft ervaren wat de avond
verleden jaar voor iedereen heeft
betekend. De reacties waren overweldigend en sommige ook heel
ontroerend en confronterend. “Wij
hebben er soms geen weet van wat
er zich allemaal afspeelt in onze samenleving. Daarom hebben wij besloten om deze avond ook dit jaar
weer te organiseren.” Want het zal
net als vorig jaar niet bij deze ene
avond blijven. Er is een nieuwe
werkgroep geformeerd bestaande uit acht personen die door Bor
wordt aangestuurd. Ook na de feestelijke avond van dit jaar - wanneer
de mensen weer te maken krijgen

met de alledaagse dingen – is het
voornemen om hen te betrekken bij
activiteiten.
De wensboom
Het is allemaal begonnen met de
wensboom. Alle aanwezigen konden een wens in de boom hangen.
Na afloop van de avond zat de hele boom vol wensbriefjes. Deze bleken van zeer uiteenlopende aard te
zijn: Een keer samen met iemand
een fietstocht maken, of een museum bezoeken, het opzetten van een
eigen bedrijf, hulp bij de tuin, samen
een kopje thee of koffie drinken,
wandelen. “Veel van deze wensen
hebben wij kunnen vervullen en het
heeft veel structurele en incidentele

contacten opgeleverd. Mensen met
vragen die wij niet konden beantwoorden hebben wij verwezen naar
de desbetreffende instanties. Ook
dit jaar wordt er weer op één of andere manier opvolging gegeven aan
kerstdiner. Of dat weer een kerstwensboom is of een schatkist of…
Dat blijft nog even geheim. Maar
onze vraag is wel: heb je naast wensen ook iets te bieden aan een ander. Mensen kunnen zoveel meer
voor elkaar betekenen. Zelf hulp
vragen is prima, maar hulp aanbieden kan zeker zo leuk zijn. Onze ervaring is dat mensen zich soms niet
bewust zijn van hun eigen kracht.
Een mooi voorbeeld is wat ik laatst
hoorde van iemand die hulp bood:
‘Ik kreeg veel meer terug dan ik ooit
maar had kunnen bedenken’. Wij
gaan net als vorig jaar, alle wensen en aanbiedingen bekijken en
zullen vraag en aanbod aan elkaar
koppelen”, aldus een enthousiaste
Gert Bor die overloopt van geweldige ideeën en daarbij onder andere
de hulp heeft gevraagd van een bekende supermarktketen. “Wij kruipen uit onze schulp en het is geweldig hoe de samenleving hier op
reageert. Het geeft het leven meer
kleur. Het maakt het leven mooier.”
Uit en Thuis per auto
Voor mensen zonder vervoer biedt
het CDA een oplossing. Vrijwilligers
rijden mensen die geen eigen vervoer hebben gratis naar de Studio’s
en brengen deze mensen ook weer
thuis. Veel mensen worden persoonlijk via de gemeente, huisartsen, thuiszorg enzovoort benaderd
om aan het kerstdiner deel te nemen.
Maar ook mensen die denken: mijn
buurman of buurvrouw komt hiervoor in aanmerking, worden gevraagd te reageren. Deze bijzondere avond wordt mede mogelijk gemaakt door particuliere giften, donaties van bedrijven, stichtingen en
de Gemeente Aalsmeer. Voor meer
informatie en opgave voor deelname: kerstdineraalsmeer@gmail.com
Janna van Zon

‘Echt Esther’ over ziekte van
Lyme op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Vandaag, donderdag
23 november, een herhaling van de
uitzending over Lyme van 28 september 2016 in ‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer. Dit ter voorbereiding
van de uitzending van 30 november.
Dan komen Huib Kraaijeveld en Inge van Ulden naar de studio. Huib
en Inge zijn niet alleen persoonlijk
ervaringsdeskundige maar schreven ook een boek over Lyme. Het
boek ‘Teken aan de wand’ schreef
Huib met de intentie om meer begrip te creëren voor mensen met Lyme en hun omgeving.

borah in het Vrijdagavondcafé weer
leuke gasten en heeft Ron weer een
kandidaat voor het radiospelletje
Soundmemory. En Deborah heeft
haar social media rubriek met alles dat haar opviel met hashtag
Aalsmeer of Kudelstaart. Eén van de
gasten is onder andere Ingrid Guezen met haar maandelijkse reisrubriek. Deze keer neemt zij de luisteraars mee naar Thailand. Altijd al
meer willen weten over dit mooie
land? Luister dan tussen 21.00 en
23.00 uur naar het altijd gezellige
Vrijdagavondcafé.

Hoe liep intocht Sint af?
Zaterdag was ‘Let’s Go’ live aanwezig bij intocht van Sinterklaas in
Aalsmeer. Een groot feest wat bijna
in de soep liep door een ontsnapte
tijger, genaamd Esso. Er werd door
iedereen druk gezocht naar deze
pepernoten-etende tijger, die volgens de Directeur-Piet en Sinterklaas geen gevaar was voor de kinderen. Je hebt zaterdag niet kunnen horen hoe deze zoekactie afliep. Kim ging nog even langs het
Praatjeshuis om te zien of Esso wel
werd gevonden. Daar sprak ze onder andere met Kees en Koos die alles nog even haarfijn uitlegde. Ook
sprak Kim met Kinderburgemeester Derek, hij vertelde hoe hij deze
dag heeft beleefd. Zaterdag meert
de Pakjesboot aan in Kudelstaart,
ook daar belooft het weer een groot
feest te worden. Kim belt vrijdag
met Regelpiet om te horen of ze
klaar zijn voor dit feest. Vrijdag dus
allemaal te horen in ‘Let’s Go’ vanaf 18.00 uur.

Terence Verhagen 191e gast
Brian van Gog was de 190e gast in
de Aalsmeerse live talkshow ‘Door
de Mangel’. “Energiek, enthousiast
en motiverend”, dat waren de drie
kernwoorden waarmee Brian zichzelf omschreef. Van Gog heeft Indonesische en Maleisische roots
en heeft met zijn vriendin afgelopen zomer Indonesië bezocht. Ook
Brian heeft een nieuwe gast gevonden voor 27 november. Aanstaande
maandag zal Terence Verhagen als
191e gast plaatsnemen achter de
microfoon bij presentatoren Mylène
en Elbert Huijts. “Hij een energieke
en hardwerkende jongeman. “Hoe
vergaat hem zijn ondernemerschap
en waar loopt hij tegen aan”, aldus
de vraag Van Gog. Het antwoord van
Verhagen op deze vraag is maandag 27 november vanaf 19.00 uur
te horen in ‘Door de Mangel’. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Overdag wordt afwisselende muziek
gedraaid, in de avond zijn er allerlei
liveprogramma’s.

Vrijdagavondcafé naar Thailand
Deze vrijdag ontvangen Ron en De-

Koeienwandeling in het Bos
Amstelland - Kom mee een koeienwandeling maken met de boswachter op zondagmiddag 10 december om 14.00 uur. Er wordt gewandeld door het bosgebied waar
Schotse Hooglanders grazen.
Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. De start
van de wandeling is bij de parkeer-

plaats van de Kleine Poel, bij de
Camping in het Zuiden van het Bos.
De kosten zijn 5 euro per persoon.
Aanmelden kan telefonisch via 0205456100, via de website www.amsterdamsebos.nl en in De Boswinkel
aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 26 wordt
een grootse vogelbeurs georganiseerd door Vogelvereniging
Aalsmeer en Omstreken in hal De
Baccara aan de Baccarastraat 1 van
10.00 tot 12.30 uur. De vogelvrienden van Aalsmeer bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van
vogelliefhebbers, voor het diervriendelijk behandelen van vogels met in
acht neming van de milieueisen die
tot heden van kracht zijn. Een hele
eer om dit keurmerk van diervriendelijkheid te mogen voeren. Iedere
vogelliefhebber is welkom om vo-

gels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond te kijken en vragen te
stellen over vogels, voedsel en huisvesting. De entree bedraagt 1 euro voor iedereen die komt kijken of
kopen. Met het entreebewijs maken
bezoekers kans op een leuke attentie. Verkoop van uw eigen vogels is
gratis, zowel voor leden als bezoekers. Aanwezig zijn diverse soorten
vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels. Tevens worden
zaden, zaadmengsels en vogelkooien te koop aangeboden. Voor inlichtingen: 06-10666878.

men met vele nationale en internationale artiesten waaronder Lee Towers, Gordon, Replay, Boney M en
vele andere. Jazz aan de Amstel is
een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek
aan de Amstel. Door de variatie van
artiesten, muziekkeuze en prettige
sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een
breed publiek. Op 26 november be-

staat de band uit Joke van der Hoek
(zang), Marcella Wisbrun (zang),
Joos van Leeuwen (piano), Marcel
Schimscheimer (bas), Marcel Serierse (drums), Paul van der Feen
(sax) en Shyla Zoet (zang en presentatie). Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 in Uithoorn tussen 15.30 en 17.30 uur. Entree 3 euro.

‘Jazz aan de Amstel’ met
topmusici zondag
Uithoorn - Zondag 26 november
zijn Joke van der Hoek, Marcella
Wisbrun en Paul van der Feen speciaal te gast bij Jazz aan de Amstel. Laat u verrassen door mooie
liedjes in een gezellige ambiance. Onder leiding van singer, songwriter en presentatrice Shyla Zoet
kan genoten worden van echte Jazz
standards en eigen songs, maar ook
andere muziekstijlen, zoals pop, latin en soul.
Zangeres Joke van der Hoek studeerde zang, net zoals Shyla Zoet,
aan het Hilversums Conservatorium en heeft jarenlang gewerkt als
achtergrondzangeres met vele artiesten zoals Randy Crawford, Sister
Sledge en Do. Met de damesgroep

Mrs Einstein trad zij onder andere
op in het theater en daarnaast zong
zij bij de The Dutch Swing College
Band. Marcella Wisbrun is een Nederlandse/Braziliaanse
zangeres,
actrice en voice-over en komt meer
uit de theaterhoek. Zij speelde in
verschillende musicals waaronder
Grease, Moulin Rouge en haar eigen theaterprogramma’s. Saxofonist
Paul van der Feen won de World Sax
Competition en is ook één van de
solisten van het Metropole Orkest
waarmee hij reeds met verschillende wereldsterren, zoals Chaka Khan,
Elvis Costello en Al Jarreau speelde.
Gastvrouw zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in verschillende commercials, werkte reeds sa-
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Dag van ondernemer laat
zien waar kansen liggen
Aalsmeer - Vrijdag 17 november
wordt landelijk de dag van de ondernemer gevierd. Nu organiseert
de gemeente Aalsmeer zelf al om de
twee jaar de verkiezing Ondernemer van het Jaar. Met de komst van
Wendy Masselink (Accountmanager Bedrijven bij de gemeente) werd
besloten ook aandacht te besteden
aan de landelijke dag voor de ondernemer. Natuurlijk was ook ZAAI,
het coachproject voor startende ondernemers, waarvan Kirsten Verhoef
(Sylt Support) de projectmanager
is, bij de organisatie betrokken. Deze twee power vrouwen werken zo
goed samen dat er een uitstekend
programma werd aangeboden waar
veel ondernemers hun voordeel uit
konden halen.
ZAAI, Kweek & Eet
De eerst te volgen workshop begon
om 08.45 uur bij ZAAI, Kweek & Eet
aan de Oosteinderweg. Niet alleen
een locatie met een toepasselijke
naam voor deze dag maar ook een
geweldige ruimte waar leuke jonge
en attente ondernemers met originele ideeën werken. Wethouder Ad
Verburg heette de deelnemers welkom. “Deze dag draagt bij tot een
nieuw elan voor de toekomst voor
een economisch Aalsmeer. De locatie is geweldig en laat de oorsprong
- het ontstaan - van Aalsmeer zien.”
Het thema van de ochtend was Time
management. Martine Bron van
MBee Advies besprak herkenbare problemen en gaf daarvoor alle tools aan. Openhartig werden de
problemen waar je als ondernemer
tegen aanloopt verteld. Zoals 80
uur per week werken en toch komt
het werk nooit af. Soms is de druk
zo groot dat de lol er af gaat. Hoe
prioriteiten stellen? Hoe ‘neen’ leren zeggen en hoe omgaan met de
mailexplosie? Hoe de juiste keuzes
maken? Martine Bron kwam met
ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die met enige training en discipline goed uitvoerbaar zijn. Voor velen was het een eye-opener te horen dat je niet de dag hoeft te beginnen met het lezen van de mailbox. ‘Denk ook aan jouw biologische klok. Kijk terug op de week en
kijk vooruit naar de planning van de
volgende week. Zijn daar zaken bij
die minder noodzakelijk zijn, klopt
de verhouding tussen tijd en verdienste?’ Een aantal deelnemers gaf
na afloop ook aan: “Ik echt het juiste zetje gekregen. Ik weet nu wat ik
werkelijk kan en ook ga doen om
mijn dag en werk beter en efficiënter in te delen.”
Slimmer werken
In de middag arriveerde bij ZAAI,
Kweek & Eet een nieuwe groep ondernemers en gekozen was voor het
thema: ‘Slimmer werken’ Ook voor
deze workshop was veel belangstelling. Jolanda Meijer was degene met
goede tips. Zij schreef het boekje
Een opgeruimd hoofd in zeven stappen dat haar toehoorders ook aan
het einde van de workshop meekregen. Er werd een dagje uit het leven van de ondernemer besproken.
“Start ’s morgen smet DERK! (Doe
Eerst De Rot Klus) Dan heb je de
meeste energie en alles wat je daarna doet valt mee.” En heb je moeite
met ‘neen’ zeggen? Wees dan zuinig op het ‘ja’ zeggen! Dat van die
rotklussen was niet tegen doveman
oren gezegd. “Ik ga dit zeker invoeren”, verklaarde een deelneemster.
LinkedIn begrijpen
Marcel Pannekoek had een lange

dag achter de rug, hij volgde twee
workshops en een lezing. Hij roemde de hele dag. “Ons werd vandaag
een spiegel voorgehouden en op ieders niveau viel er iets uit te halen.”
Met name over de wijze waarop Jeroen Franke - een LinkedIn expert
- in de Studio’s Aalsmeer zijn verhaal vertelde, was hij zeer enthousiast. “Hij maakte op zo een begrijpelijke wijze duidelijk hoe je LinkedIn
voor je kan laten werken.” Ook de
gemeente kreeg van hem een compliment. “Dit is zo professioneel opgezet.”
Omega generatie
Honderd stoelen stonden er op de
benedenverdieping van Loogman
Tankstation klaar voor de belangstellenden die de lezing van Trendwatcher -Futurist Richard Hooijdonk
wilde beluisteren. Dit keer waren
ook de kinderen van de ondernemers uitgenodigd en dat zorgde voor
verfrissende vragen en antwoorden.
Hooijdonk slaagde er in om de mix
van informatie zo te doseren dat zowel jong als oud geboeid bleef luisteren. Het blijft natuurlijk de vraag
hoe interessant het is om een chip
in je lijf te laten inbouwen waardoor
er automatisch deuren voor je opengaan en je met de auto weg kan rijden zonder sleutels. Maar dat iedereen de wereld van morgen met
andere ogen ging bezien staat wel
vast: Globetrotter Hooijdonk spiegelde de aanwezigen een wereld
voor waar robots steeds intelligenter
worden, er zelfrijdende auto’s zijn,
drones als toekomstige taxi’s en
pakjesbezorgers en de mens op andere planeten woont. Iedereen blijft
gezond. Geen alzheimer meer, geen
levensbedreigende ziektes. Dit allemaal vanwege de elektronische pil
die dan geslikt wordt. En de jeugd
van nu - door Hooijdonk de Omega generatie genoemd- wordt zeker 200 of misschien wel 300 jaar.
Daar moet dan wel wat tegenover
staan: “De overheid moet zich realiseren dat robots steeds slimmer
worden. 70% van de banen zal worden overgenomen worden door robots. Daarom moet er een basissalaris komen voor iedere Nederlander die moet leren omgaan met vrije
tijd.” Een aantal kinderen over de lezing: “Uhhh wel een beetje apart.”
Maar met een zelfsturende auto
naar school gebracht worden dat is
toch spannend? “Ik woon naast de
school.”
Jumpstart Loogman en ZAAI
Wethouder Ad Verburg was met
zijn collega’s uit Amstelveen en de
Haarlemmermeer aanwezig bij deze toekomstbespiegeling. Hij was
vol lof over het Jumpstart Loogman
project dat slimme ideeën van jongeren helpt ondersteunen met het
realiseren daarvan. Het credo WorkPlay-Grow werpt zijn vruchten af.
Ger Loogman, Ondernemer van het
jaar in Aalsmeer en van de provincie Noord-Holland, is iemand waar
de energie en het enthousiasme van
af spat. De jeugdige werknemers
houden hem duidelijk jong. Hij bood
deze middag aan startende ondernemers aan. Was de dag begonnen
met een gezond ontbijt en een gezonde lunch, nu waren er voor iedereen kroketten, frikadellen die in
no time allemaal op waren. De organisatoren Wendy Masselink en
Kirsten Verhoef kunnen terug kijken
op een zeer geslaagde dag die bij
alle aanwezige ondernemers hoog
scoorde.
Janna van Zon

Wordt het lezen steeds lastiger?

Multifocale dagen bij
Sijbrants & Van Olst
Aalsmeer - Onze ogen zijn erg ingenieuze zintuigen en kunnen in
een reflex instellen op alle afstanden waarop u wilt kijken. De ooglens die binnen in onze ogen zit
wordt omringt door een kringspier
die de ooglens boller kan maken
als u iets dichterbij wilt zien of ontspannen als u in de verte wilt kijken. Naast dit boller maken van de
ooglens wordt ook de kringspier

rondom de pupilopening aangespannen, waardoor de pupilopening
wordt verkleind en er zo een grotere scherptediepte ontstaat, waardoor het kijken op korte afstand beter gaat.
Om boller te kunnen worden moet
de ooglens wel soepel genoeg zijn.
We zouden dit misschien kunnen
vergelijken met bijvoorbeeld klei. In-

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Kom je talenten ontwikkelen!

Loogman Groep zoekt
Loogmannen en -vrouwen
Aalsmeer - De Loogman Groep
werd in 2017 uitgeroepen tot beste Onderneming van Noord-Holland
en dat is niet voor niets: een belangrijk onderdeel van het succes van
het familiebedrijf is het enthousiaste
personeel. Eigenaar Ger Loogman is
trots op de ruim 250 medewerkers,
maar wil de Loogman-familie graag
uitbreiden. “Wegens aanhoudende
groei en ontwikkelingen zoeken we
nieuwe medewerkers bij diverse bedrijfsonderdelen”, zegt Ger.
Nieuwe Loogmannen en -vrouwen
dus, die onderdeel willen worden
van het succes van het familiebedrijf? “Ja, zo kan je het stellen. We
zoeken positief ingestelde mensen die graag onderdeel willen worden van ons team”, vervolgt Ger. “Je
krijgt bij ons volop de mogelijkheid
om je talenten te ontdekken, jezelf
te ontwikkelen én dus het beste uit
jezelf te halen. Wist je bijvoorbeeld
dat al meer dan 100 medewerkers
hun MBO-opleiding bij ons hebben behaald? We investeren graag
in goed personeel. We bieden niet
alleen een leuke baan, ook worden diverse opleidingen, trainingen,
coaching- en ontwikkelingstrajecten aangeboden. Het spreekt voor
zich dat je komt te werken in een
gezellig en hecht team, waar iedereen van aanpakken houdt: het enige
dat wij vragen is een positieve werkhouding.”
Alles keurig geregeld
Ger vindt het ook belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen en dus
is bij Loogman alles keurig geregeld: ‘“Je hebt geen omkijken naar
administratieve rompslomp. Zaken
zoals CAO-regels, pensioen, (aanvullende) verzekeringen, contracten
en het altijd op tijd uitbetalen van
je salaris zijn vanuit de afdelingen
HRM en Personeelsadministratie
prima voor je geregeld, zodat onze
mensen volop kunnen genieten van
hun vrije tijd. Ook dat vinden we bij
Loogman belangrijk.” Ger gaat verder: “We hebben bijvoorbeeld ook
voor iedere functie een bonussysteem in het leven geroepen, waarmee medewerkers kunnen sparen voor gezellige teamuitjes. Onze
feestcommissie zorgt voor de gezelligste feestjes, zoals laatst toen we
werden uitgeroepen tot beste onderneming van Noord-Holland.”
Wasstraatmedewerker
Maar wat voor medewerkers zoekt
Loogman precies? Ger: “We hebben
dien klei nog nat en soepel is, kunnen we dit in vele vormen kneden.
Eenmaal opgedroogd en daarmee
harder geworden, is dit eigenlijk
niet meer mogelijk. In onze ooglens
speelt zich een soortgelijk proces af,
feitelijk al vanaf onze geboorte. Elke
dag worden we een dagje ouder en
daarmee wordt de ooglens elke dag
weer een stukje minder soepel. Op
een zeker moment gaan we merken
dat we het leeswerk (denk aan krant
of telefoon) wat verder weg moeten
houden om te kunnen lezen. Of we
merken dat als er nette weinig licht
is het lezen gewoon lastig(er) gaat.
Niets om ongerust over te worden,
maar wel het moment om eens met
Sijbrants & Van Olst Optiek te gaan
praten. De Optiek biedt heel veel
verschillende mogelijkheden om u
op alle afstanden scherp te laten kijken. Of u nu met bril of zonder bril
op alle afstanden wilt kijken, het kan
allemaal.
Kijken zonder bril
Naast de bekende oplossingen
voor alle afstanden die u wellicht
bent gewend met brillen, biedt Sijbrants & Van Olst nu ook de allernieuwste ontwikkeling: 1-Day Acuvue Moist Multifocal. Het bijzondere van deze lens is dat er in het ontwerp rekening is gehouden met de
verschillen tussen ogen en verschillen in pupillen. Met andere woorden, een daglens die eigenlijk direct
zicht levert op alle afstanden. Omdat dit een daglens betreft is deze
contactlens ook nog eens heel handig te combineren naast de bril. Tijdens sporten, vakantie of uitgaan
heeft u hiermee gewoon weer de
keuze wat u gaat dragen, in plaats

door onze groei momenteel diverse vacatures. Bijvoorbeeld voor een
wasstraat-medewerker. Vanuit deze
functie bestaat ook de mogelijkheid
door te groeien, door met passende
interne en externe opleidingen bijvoorbeeld (assistent)teamleider van
één van onze wasstraten te worden.
Dagelijks rollen vele auto’s van de
kettingbaan af in de acht wasstraten in Nederland, een verantwoordelijke maar zeker ook uitdagende
functie. Maar ook als je een horecahart hebt, dan hebben we daar verschillende functies met doorgroeimogelijkheden: bijvoorbeeld bij de
goedlopende Brasserie 10 of de FEBO in onze tankwinkel.”
Auto Interieurreiniging
Ger legt ook uit dat vanwege het
grote succes van de binnenreinigingband, waar de interieurs van
uiteenlopende auto’s op een lopende band tip-top worden schoongemaakt, extra handen nodig zijn:
“Ons interieurreinigingsteam is een
erg enthousiast team, waar ze graag
de handen uit de mouwen steken.
Een baan waarmee je de uurtjes op
de sportschool kan skippen”, lacht
Ger.
“We zoeken eigenlijk in alle geledingen fulltime-, parttime,- weekend
en vakantiekrachten. Er zitten echt
leuke vacatures bij. Of je nu als student lekker wilt bijverdienen of gewoon een fulltime baan zoekt: met
een positieve persoonlijkheid en
werkhouding ben je van harte welkom in de Loogman-familie”, besluit Ger. Kijk voor alle vacatures bij
Loogman op www.loogman.nl/werken-bij/ en pak je kans om te werken bij de beste Onderneming van
Noord-Holland!
Over Loogman
De ouders van Ger Loogman richtten Loogman in 1959 op. Gestart
als tankstation (Witte Pompen) is
het familiebedrijf inmiddels uitgeroeid tot Europees koploper op het
gebied van Tanken en Wassen. Een
professionele en vooruitstrevende organisatie, waar ruim 250 medewerkers werkzaam zijn. Naast
innovatieve tank- en wasconcepten en acht drukbezochte wasstraten in Aalsmeer, Amsterdam, Almere, Hoofddorp, Lelystad, Nieuw-Vennep, Rotterdam en Utrecht, bestaat
de Loogman Groep ook uit Huur Een
Box Self-Storage, Golfcentrum Amsteldijk, Brasserie 10 en de start up
Jumpstart.
van genoodzaakt te zijn de bril op
te moeten zetten om op de korte afstand te kunnen kijken. Na gebruik
gooit u de daglenzen gewoon weg,
niets poetsen of onderhouden maar
gewoon gemak en hygiëne. Daglenzen zijn daarmee de meest gezonde
en comfortabelste manier van contactlenzen dragen. En voor een prijs,
minder dan een cappuccino per
dag, draagt u deze lenzen al in combinatie met uw bril.
Multifocale dagen
Vanaf 25 november tot en met 2 december aanstaande organiseert Sijbrants & Van Olst Optiek speciale
dagen rondom 1-Day Acuvue Moist
Multifocal. Bent u op zoek naar een
andere oplossing in plaats van een
bril voor bijvoorbeeld het sporten of
wilt u ook zonder uw bril toch op alle afstanden kunnen zien?
Belangstellenden worden uitgenodigd om een afspraak te maken
voor de multifocale dagen. In Uithoorn is Sijbrants & Van Olst gevestigd aan de Dorpsstraat 32 en bereikbaar via 0297-540777 en uithoorn@designbril.nl. In Ouderkerk aan de Amstel is de optiek te
vinden aan het Sluisplein 1-2 en
bereikbaar via 020-4966082 en
ouderkerk@designbril.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Gespreksgroepen voor kinderen
van een ouder met dementie
Op dinsdagavond, 12 december
van 19.30 tot 21.00 uur is er weer
een gespreksgroep voor kinderen
van een ouder met dementie.
Voor meer informatie en/of aanmelding (is wenselijk) kunt u contact opnemen met Ellen Millenaar
op tel. 06-22468574, zij is coördinator van Ontmoetingsgroep Aalsmeer of u kunt contact opnemen
met Hanneke ten Brinke op tel.
020-335353, zij is mantelzorgconsulent bij Mantelzorg&Meer.
De deelname is gratis, consumptie
is voor eigen rekening. Gebouw
Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
Dineren in Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 29 november
wordt er weer een heerlijk
3-gangen diner voor u bereid.
Vooraf krijgt u een gebonden
rozijnensoep en stokbrood met
kruidenboter. Daarna krijgt u een
hawaiburger met shaslicksaus geserveerd met witlof in ham gerold
met kaas, boeren salade en aardappel kroketten. En als dessert,
vanille vla met rabarbermoes
met slagroom naar keuze.

Op vrijdag 1 december zal
het 3-gangen menu bestaan uit:
Vooraf een Indonesische groentesoep en stokbrood met kruidenboter. Daarna krijgt u saté van
varkenshaas met pinda-satésaus
geserveerd met aardappelsalade,
atjar, kroepoek, Indonesische rauwkost en friet met mayonaise. En
als dessert, ananascompôte met
slagroom naar keuze. De kosten
bedragen voor beide avonden
€10,-. Voor meer informatie of
reserveren kunt u bellen met onze
gastheer of gastvrouwen op nummer 0297-820979. U bent op beide
dagen van hartelijk welkom vanaf
17.30 uur.
Wintermarkt in het zorgcentrum
Komt u aanstaande zaterdag 25
november ook gezellig langs op
de Wintermarkt in Zorgcentrum
Aelsmeer? Deze dag zullen er verschillende kraampjes staan waar u
allerlei leuke winterse cadeautjes
kunt kopen voor Sint & Kerst.
Ook zijn er genoeg andere leuke
activiteiten tijdens deze wintermarkt. Ook is er natuurlijk weer
erwtensoep. Kom gezellig langs!
U bent van harte welkom van
10.00-16.00 uur aan het
Molenpad 2 in Aalsmeer.

Zaterdag open dag bij de twee locaties

Uitvaartcentrum Bouwens
telt af naar de eeuwigheid
Amstelland - Uitvaartcentrum
Bouwens staat stil bij haar 90-jarig bestaan. Normaal gesproken
komt men hier liever niet over de
vloer, maar zaterdag 25 november
tijdens de open dag van 10.00 tot
17.00 uur staat alles in het teken van
het 90-jarig bestaan en de twee vernieuwde locaties.
Bouwens is een familiebedrijf dat is
opgericht in Amsterdam op 13 november 1927. De heer J.G.J.A Bouwens is destijds gestart met het verzorgen van katholieke begrafenissen met als motto ‘semper paratus’: altijd klaarstaan voor anderen.
Inmiddels staat de derde generatie
Bouwens aan het roer. Geïnspireerd
door de vorige generaties werd de
heer Clemens Bouwens – bewust
of onbewust – hiertoe geroepen.
“Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn, juist op de momenten
dat je medemens het het moeilijkst
heeft?”
Inmiddels bestaat Bouwens uit een
team van ruim 30 toegewijde mensen. Door de jarenlange ervaring is
Bouwens in staat deskundig advies
te geven over de begrafenis of crematie en bekend met de etiquette.
In de fase na het overlijden tot en
met de dag van het afscheid begeleidt één gediplomeerde, betrokken uitvaartleider persoonlijk het
afscheid. Door zoveel mogelijk uit
handen te nemen, bieden zij families houvast en rust.
Tien stappenplan
Het gehele uitvaartproces is vastgelegd in een overzichtelijk tien stappenplan. Hierdoor weten nabestaanden vooraf wat ze van Bou-

wens mogen verwachten. Door oog
te hebben voor details, inleving, oog
te hebben voor iedereen en een
goede vertaalslag wordt ieder afscheid bijzonder. In de uitvoering
denken de medewerkers van Bouwens in mogelijkheden en creatieve oplossingen en zijn zij bereid net
een stap verder te gaan. Alles kan.
Het familiebedrijf heeft een vestiging in Amstelveen en Uithoorn.
Echter een begrafenis of crematie
kan door Bouwens verzorgd worden
op iedere gewenste locatie in Nederland of in het buitenland.
Klaar voor toekomst
De afgelopen periode zijn de gebouwen klaargestoomd voor de
toekomst. Michiel de Zeeuw, bekend van RTL Woonmagazine, heeft
hier zijn signatuur afgegeven. De
opdracht die hij van Clemens Bouwens kreeg was om ‘een huiselijke
sfeer te creëren zodat men zich onder droevige omstandigheden hier
toch thuis kan voelen’.
In het uitvaartcentrum in Amstelveen zijn, behalve het hoofdkantoor,
verschillende rouw- en ontvangkamers. Het uitvaartcentrum in Uithoorn ligt naast de Nieuwe Algemene Begraafplaats en beschikt over
een eigen crematorium, een aula, een rouwkamer en een ontvangkamer. Daar kan de opbaring, het
rouwbezoek, de afscheidsbijeenkomst en de condoleance in hetzelfde gebouw plaatsvinden.
Met een eigen sleutel van de rouwkamer kunnen families op beide locaties dag en nacht terecht om in
huiselijke sfeer afscheid te nemen
van hun dierbare.

2e katern

Dick Kuin te gast bij Radio Aalsmeer.

Eerste ‘perikelen’ op weg naar de verkiezingen

Dick Kuin verlaat AB en
gaat zelfstandig verder!
Aalsmeer - Een kort persbericht
ontving de redactie donderdag 16
november: “Na een jarenlange samenwerking is het moment gekomen om afscheid van de fractie van
AB te nemen. Ik kan mij niet langer
vinden in de door de fractie ingeslagen weg en heb besloten om per direct de fractie te verlaten en als zelfstandig raadslid verder te gaan.”
Dick Kuin.
Mede-oprichter AB
Gelijk maar gebeld met dit jarenlange boegbeeld van Aalsmeerse Belangen. Dick Kuin is tot slot zelfs
mede-oprichter van Aalsmeerse Belangen, de lokale partij die toegetreden is tot de gemeenteraad in
1982 met als eerste raadsleden Coq
Scheltens en Geurt Ouwerkerk. Dick
Kuin pakte in 1986, na enkele jaren
in Afrika gewerkt te hebben, de politieke draad weer op. Inmiddels is
hij al 17 jaar raadslid en een bekend
gezicht voor AB. De architect heeft
zich altijd honderd procent ingezet
en blijf overigens politiek actief. “De
breuk zat er een beetje aan te komen”, vertelt Kuin. “Ik lig af en toe
dwars en ga mijn eigen weg. Ik vind
dat je als gekozen volksvertegenwoordiger zelfstandig iets mag ondernemen, zonder eerst aan de gehele fractie te moeten voorleggen.
Het bestuur ziet dit anders.”
Niet op kieslijst
Vorige week heeft Dick Kuin een gesprek gehad met de kiescommissie
van AB. Daar heeft hij te horen gekregen dat hij niet op de kieslijst
wordt gezet. “Ik kreeg te horen dat
ik binnen de fractie niet goed func-

tioneerde. Deze bui zag ik overigens al hangen hoor.” Kuin gaat verder: “Met onenigheid en zo wil ik mij
niet meer bezig houden. Ik heb er nu
een streep doorgezet, klaar. Ik heb
brieven gestuurd naar AB, de andere fracties, de burgemeester en de
griffier. Ik trek nu mijn eigen plan en
ga als zelfstandig raadslid door.”
Verkiezingen in 2018
Dick Kuin laat tot slot weten volgend
jaar maart aan de verkiezingen mee
te zullen doen. Tijdens de verkiezingen in 2014 kreeg Dick Kuin, als
nummer drie van AB op de lijst, 440
stemmen, dus een eigen zetel zit er
misschien wel in.
Ervaring en nieuw talent
Het vertrek van Dick Kuin per direct uit de fractie heeft bij het bestuur en de fractie van AB niet tot
grote verbazing geleid. “De aanleiding voor zijn vertrek is de concept
kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen, waar zijn naam op
ontbreekt”, aldus fractievoorzitter
Helma Persoon in een reactie namens AB. “De kandidatencommissie heeft als opdracht meegekregen om een evenwichtige lijst samen te stellen met een afwisseling
van ervaren raadsleden en nieuw talent. Daarnaast heeft de commissie
de opdracht gekregen om een lijst
van kandidaten samen te stellen die
samenwerking en teamgeest als leidend principe willen hanteren.” Het
gesprek met Dick heeft ertoe geleid
dat hij heeft besloten de fractie van
Aalsmeerse Belangen te verlaten en
zijn zetel in de gemeenteraad van
Aalsmeer ‘mee te nemen’. Het be-

stuur en de fractie van AB zeggen
deze gang van zaken te betreuren.
“De zetel is bij de laatste verkiezingen verkregen door AB en behoort
dan ook van AB te blijven”, gaat het
persbericht verder. AB geeft aan zich
neer te leggen bij het besluit van
Dick en dankt hem voor de jarenlange succesvolle samenwerking. In de
afgelopen en huidige raadsperiode
heeft Dick veel werk voor Aalsmeerse Belangen verzet en het bestuur en
de fractie laten weten hem hier zeer
erkentelijk voor te zijn.
Fractiediscipline
“Dat had hij eerder moeten doen”,
zegt Robert van Rijn van de VVD in
een eerste reactie. Bijzonder zegt
hij het vertrek wel te vinden. “Historisch, een mede-oprichter nog
wel. Wel jammer, want ik vind Dick
een goed raadslid, we waren het
niet altijd eens, maar de samenwerking is goed.” Ronald Fransen van

Aalsmeer timmert toeristisch
flink aan de weg
als de Westeinder Water Week, het
Aalsmeer Flower Festival en het Eredivisie zeilen. Hoge prioriteit wordt
gegeven aan de ontwikkeling van
de nieuwe website ‘Visit Aalsmeer’.
Naar verwachting gaat de site op
4 december de lucht in. Vervolgens
gaat invulling gegeven worden aan
het gebruik van de sociale media Facebook, Twitter en Instagram.

Ruime Keuze
De eerste ‘perikelen’ naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart in 2018 zijn een feit. De keuze
wordt overigens groter voor de inwoners onder andere doordat PACT
is opgeheven. De PvdA, D66 en
Groen Links gaan elk apart verder.
Verder is de SP voornemens zich
in de Aalsmeerse politiek te mengen, maar hierover is nog geen zekerheid, en het schijnt dat HAC onder een andere naam verder gaat.
Voor Dick Kuin staat in ieder geval
zeker vast dat hij politiek actief blijft,
met een eigen partij. De zoektocht
naar politieke partners is inmiddels
gestart. Met de VVD, CDA en AB
(met zo goed als zeker Gertjan der
Hoeven als lijsttrekker) kunnen inwoners straks kiezen uit acht of negen partijen. “Dat wordt spreektijd
invoeren”, grapte Robert van Rijn tijdens de campagnestart van de VVD
afgelopen zaterdag.

Eigen foto AB: Een deel van de fractie in vergadering bijeen.

Sintcadeau: Lancering website ‘Visit Aalsmeer’

Aalsmeer - Afgelopen week zijn de
leden van de gemeenteraad door het
college geïnformeerd over de stand
van zaken betreffende het programma recreatie en toerisme dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd. Aalsmeer is
dit jaar op de kaart gezet door ondersteuning van de gemeente van
verschillende evenementen, zo-

PACT: “Dat Dick uit AB stapt, begrijp ik wel. AB is AB niet meer. De
fractiediscipline knelde hem teveel.
Met de kleinst mogelijke meerderheid ‘moeten’ alle fractieleden altijd
met de partij- en/of collegelijn meestemmen, want anders komt het
college in gevaar. Dick is een eigenwijze vent en in zo’n kadaverdiscipline loop je tegen je eigen integriteit op. Ik vind het een logische zet
van Dick. Het enige dat ik hem verwijt is dat hij het nu pas doet.” Dirk
van Willegen van het CDA: “Ik had
niet verwacht dat Dick Kuin nu ineens dwars voor de kar zou gaan
liggen, hij heeft als mede onderhandelaar zijn handtekening gezet
onder het coalitie akkoord, ik denk
meer dat hij zijn handen vrij wil hebben om zich op te maken voor de
periode na de verkiezingen en dat
gaan wij dan wel zien.” En hierbij
raakt hij een gevoelige, misschien
wel dé gevoeligste snaar: Het vertrek van Dick Kuin brengt namelijk met zich mee dat er verandering
optreed in het politieke landschap.
De coalitie is niet meer in de meerderheid. Het aantal met de oppositie is gelijk. Wat en hoe gaat Dick
stemmen? Het bestuur van AB heeft
hierover al nagedacht: “In de periode naar de verkiezingen toe vertrouwen we erop dat de fractie en Dick
blijven samenwerken in het belang
van Aalsmeer. Dat is immers onze
gedeelde passie.”

Opstappunten en sloepen
Om bezoekers goed te informeren over de diverse toeristische
objecten in Aalsmeer zijn onlangs
de toeristische plattegronden vernieuwd. Daarnaast zijn op twee locaties Toeristische Overstappunten
gerealiseerd bij The Beach en in
Kudelstaart. Aalsmeer is opgenomen in het sloepennetwerk. Hier-

door kunnen sloepvaarders vanuit
Amsterdam makkelijker hun weg
naar Aalsmeer vinden. De bewegwijzering op de route zelf zal voor
komend vaarseizoen zijn gerealiseerd. Als gevolg van de dijkversterking aan de Herenweg zijn een
aantal visplekken verloren gegaan.
Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de realisering van twee
of drie nieuwe vissteigers. Naar
verwachting worden deze in het
voorjaar van 2018 aangelegd.
Drechtdoorsteek en ‘t Fort
Aalsmeer is afgelopen september
samen met betrokken gemeenten, provincies en het bedrijfsleven gestart met het kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek. De
resultaten van dit onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.
In het kader van ‘Exploitatie en beheer Fort Kudelstaart’ heeft de gemeente op 7 juni jl. een definitieve gunningsbeslissing genomen.
Er zijn momenteel gesprekken met
de winnende inschrijver, maar over
de plannen hier wordt vooralsnog
niets bekend gemaakt. En dan is
er nog het bloemen-belevingscentrum Floriworld dat de komende jaren ontwikkeld gaat worden.
Tot slot werkt de Metropoolregio
Amsterdam aan een aantrekkelijke fietsroute van Amsterdam naar
Fort Kudelstaart. Momenteel wordt
de route bepaald. Naar verwachting gaat de route vanaf het tweede kwartaal van 2018 gepromoot
worden.
Het is duidelijk: De strategie is getrokken en de doelgroepen bepaald. Aalsmeer timmert toeristisch
flink aan de weg! In het drukke
Amsterdam zijn ze vast (ook) heel
blij met deze initiatieven.

De kandidaten van VVD Aalsmeer bovenste rij: Willem Keessen, Jan Bouwmeester, Teun Treur, Dirk van der Zwaag en Jochem van Leeuwen. Onderste
rij: Sissi Mijwaart, Erik Abbenhues, Robert van Rijn, Nanda Hauet, en Marjanne Vleghaar.

Kandidatenlijst gepresenteerd

VVD Aalsmeer gaat voor
zeven zetels!
Aalsmeer - De VVD heeft zaterdag 18 november de aftrap voor
haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gegeven. In cafélunchroom Vleghaar werd het programma voor de komende vier jaar
gelanceerd met een filmpje en kon
kennis gemaakt worden met de tien
kandidaten op de lijst. “We gaan
voor zeven zetels”, zo vertelde Robert van Rijn, die opnieuw verkozen is tot lijsttrekker. “We willen de
grootste partij worden.” Bij de samenstelling van de lijst is gekeken
naar een goede samenstelling van
ervaren kandidaten, talent, expertise en vaardigheden. Zowel continuiteit als vernieuwing zijn uitgangspunt geweest bij de totstandkoming
van de lijst.
VVD Aalsmeer kiest met deze lijst
voor een duidelijke koers: inhoud,
ervaring, talent en een goede afspiegeling van de Aalsmeerse en
Kudelstaartse maatschappij. “De
VVD Aalsmeer heeft de ambitie om
altijd te luisteren naar inwoners en
ondernemers. Ambitie om zoveel
mogelijk ruimte te bieden aan ondernemerschap. Ambitie om zo laag
mogelijke lasten voor de inwoners
te realiseren en ambitie om meer
betaalbare woningen te realiseren
voor eigen inwoners in een veilige
omgeving”, aldus fractievoorzitter en
lijsttrekker Robert van Rijn.
Volgens de kiescommissie brengt
Robert een brede werkervaring en
expertise mee. Hij heeft zich de afgelopen jaren bewezen op talloze

dossiers en zeker ook in de rol van
voorzitter en oppositieleider.
Nanda Hauet, een ervaren bestuurder deskundig op het gebied van
zorg en communicatie, bekleedt
plaats 2. Zij is de eerste vrouw op
de lijst. Dirk van der Zwaag staat op
plaats 3. Dirk is voormalig directeur
Rekenkamer van Aalsmeer en is een
expert op het gebied van gemeentefinanciën.
Op plaats 4 staat Marjanne Vleghaar. Marjanne is een bekend gezicht in het Centrum en haar ervaring ligt op het terrein van zorg,
welzijn en jeugd. Op plaats 5 staat
Jan Bouwmeester, deskundig op
het gebied van onder meer financiën en veiligheid. Hij is afkomstig
uit Kudelstaart. Plaats 6 is voor huidig fractie-assistent Erik Abbenhues. Erik is een ervaren manager
in het bedrijfsleven die deskundigheid op vastgoed en ruimtelijke ordening meebrengt. Op plaats 7 staat
ondernemer Teun Treur die momenteel woordvoerder is op economische zaken. De plaatsen 8 en 9 worden respectievelijk ingevuld door
nieuwe gezichten in de Aalsmeerse
politiek: Jochem van Leeuwen (8) is
bekend binnen het Aalsmeers verenigingsleven en heeft enorme kennis van het Westeinderplasgebied.
Sissi Mijwaart (9) is een ervaren
personeelsmanager in de zorg in
Aalsmeer. Tenslotte sluit de Willem
Keessen (voormalig kweker van Koninklijke Terra Nova) de top 10 van
VVD Aalsmeer.

Op bezoek bij college van B&W

Kinderburgemeester Derek
voor rookvrije sportclubs
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 21 november een ontmoeting
gehad met Derek om van hem te horen wat zijn speerpunten zijn als kinderburgemeester van Aalsmeer. Derek mocht aan het hoofd van de tafel zitten, waar normaal de burgemeester zit. Hij had zich goed voorbereid en wat hij wilde zeggen had
hij op papier geschreven. De eerste
prioriteit van Derek ligt bij het creëren van rookvrije sportverenigingen
en scholen. Het college vindt dit een
goed idee en er ontstond een discussie over hoe dat op de beste manier aangepakt kan worden. Afgelopen donderdag heeft Derek hierover
een presentatie gegeven aan verte-

Geef
mij
ij
tijd.

genwoordigers van sportverenigingen en deze gaven aan wel oren te
hebben om hier gezamenlijk aan te
gaan werken. Het doel van Derek is
om zeven scholen en/of sportverenigingen rookvrij te maken binnen
zijn éénjarige kinder-burgemeesterschap.
Ideeën voor Derek?
Verder wil Derek graag meer speeltuintjes voor oudere kinderen in de
gemeente. Hij vindt dat de speeltuintjes nu teveel gericht zijn op de allerkleinste inwoners. Het college heeft
beloofd hier nog eens extra naar
te kijken. Heb jij nog goede ideeën
voor Derek? Stuur dan een mail naar
kinderburgemeester@aalsmeer.nl.

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Monfleurique
Aalsmeer - Bloemenzegels plakken is een begrip in Aalsmeer. Per
twee euro aan boodschappen ontvang je een zegel. Een volle kaart
is twee euro waard, welke je inlevert bij de deelnemende winkeliers.
Vervolgens zijn er een trekkingen
per jaar waarbij prachtige prijzen te
winnen zijn met als hoofdprijs een
auto, dus plakken loont! Dit jaar bestaat de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers drieënzestig jaar. Tijd om de deelnemende winkeliers stuk voor stuk in het
zonnetje te zetten in deze nieuwe
rubriek. Tweewekelijks zal hen een
vijftal vragen worden voorgelegd.
Annemieke Treur van Annemieke’s
Kramerie beet het spits af. Dit keer
is de beurt aan Monfleurique, de
bloemenkiosk op het Raadhuisplein
van Monique Bonhof.
Wat voor winkel heb je?
“Een bloemenwinkel met alle verwante artikelen. Ik ben al twintig

Opbrengst 7.000 euro!

Team van Multi Supplies
wint ‘Slag om Aalsmeer’
Aalsmeer - Woensdag 15 november heerste er een gezellige drukte in het restaurant van zorgcentrum Kloosterhof. De beide Lionsclubs van Aalsmeer organiseerden
daar voor de tweede keer ‘De Slag
om Aalsmeer’, het slimme en gezellige Lions bedrijvenspel waarbij het
draait om samenwerking en kennis met als doel het genereren van
fondsen voor goede doelen.
Maar liefst 22 teams van bedrijven en instanties uit Aalsmeer en
daar buiten - in totaal 110 personen – hadden zich ingeschreven.
Zij gingen aan 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 onderling ook behoorlijk fanatiek bezig waren om een zo hoog
mogelijke score te behalen. De ‘gelegenheidscoalitie’ van de CDA en

de VVD had zich voorgenomen ook
dit jaar weer de eerste prijs in de
wacht te slepen, maar dat lukte net
niet. Het team van Multi Supplies
kwam als duidelijke winnaar uit de
bus en het door een gulle gever gesponsorde team aan de Gastentafel
werd tweede. Het team van de CDA
en VVD veroverde de derde plek.
Onder de overige deelnemers waren teams van Loogman, Hoekwater,
Historische Tuin, Rabobank, Architectenbureau Pannenkoek, Gezondheidscentrum Aalsmeer, Renault
Nieuwendijk en vele anderen.
Edwin van der Sar
Voorafgaand aan de wedstrijd werd
een heerlijk Italiaans buffet geserveerd en na afloop daarvan kreeg
Edwin van der Sar het woord. Hij
vertelde een heel persoonlijk en
aangrijpend verhaal over de hersen-

Het winnende team van Multi Supplies met Quinten Bunschoten
(LC Aalsmeer) en Gerda van der Klauw (LC Aalsmeer Ophelia).

bloeding die zijn vrouw Annemarie trof. Deze ingrijpende gebeurtenis vormde uiteindelijk de aanleiding om dit fonds op te richten.
Zo’n 140.000 mensen lopen jaarlijks
hersenletsel op en krijgen te maken met verwerkingsproblematiek
en moeten hun leven opnieuw en
anders vorm gaan geven. De Edwin
van der Sar Foundation realiseert
inmiddels al 5 jaar projecten ter ondersteuning van die mensen op het
gebied van revalidatie, participatie en preventie. Zij wil een stimulerende en verbindende factor zijn
tussen onder andere patiënten, revalidatiecentra en woon-zorglocaties. Overigens kan deze avond voor
het Kloosterhof ook nog positief uitpakken, want ter plekke werd door
het fonds toegezegd om na te gaan
hoe men ook deze instelling kan
verblijden met het brengen van ‘beweging’. Daarna kreeg Edwin een
cheque van 6.000 euro uitgereikt
waarmee hij uiteraard behoorlijk in
z’n nopjes was.
Ruben Spaargaren
Vervolgens werd ook Ruben Spaargaren in het zonnetje gezet. Deze sympathieke rolstoeltennisser – nr. 2 in Nederland in het Heren Enkelspel – vertelde enthousiast over zijn passie. De nu 18-jarige Ruben kwam op z’n elfde in aanraking met rolstoeltennis nadat hij
kort daarvoor gehandicapt raakte en in een rolstoel belandde. Om
Ruben te ondersteunen in zijn streven om op een zo hoog mogelijk ni-

jaar als bloemist bezig en mijn eigen winkel heb ik nu acht jaar. Ik
regel zelf de inkoop bij de exporteur
en heb leuke aanverwante artikelen,
planten, potten, vazen. Erg leuk.”
Hoe lang en waarom ben je lid?
“Ik werd al snel na de opening benaderd door de vereniging en merkte dat het echt leeft in Aalsmeer, dus
ben eigenlijk meteen ingestapt. Ik
vind het leuk om iets terug te doen
voor mijn klanten, dat is de voornaamste reden.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik ben Aalsmeerse en hou van dat
‘dorpse’. Ik merk ook dat mensen
het mij gunnen. En je hebt natuurlijk
alles hier; water, centrum, bos, ideaal. Ik ga hier niet meer weg!”
Wat is de invloed van
internet op je bedrijf?
“Nou, daar heb ik niet zo’n last van.”
Hoe zie je de toekomst
van je winkel?
“Dat we gewoon maar zo door mogen gaan hè en groeien in ons klantenbestand. Dit stekkie ga ik niet zo
1-2-3 verlaten hoor en in mijn eentje is het goed te doen.”
Door Miranda Gommans

land en Frankrijk in. Alleen Engeland loopt structureel achter.
Aankondiging Brexit
Vooral door de daling van de koers
van het Britse pond sinds de aankondiging van Brexit, is de exportwaarde richting Engeland gedaald.
Tot en met oktober is de achterstand
6% op een omzet van 714 miljoen.
Daarnaast zijn met name de transportkosten gestegen. Na de eerste tekenen van herstel eind vorig
jaar stijgt de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland naar Rusland dit jaar onafgebroken sterk.
De maandelijkse groeicijfers liggen
tussen 31% en 55% en de stabielere verhouding tussen de euro en de
roebel spelen hierbij een belangrijke rol.

Ruben Spaargaren en
Edwin van der Sar.
veau zijn sport te kunnen beoefenen is de Stichting Ruben Spaargaren Tennis on Wheels opgericht.
Ruben staat al in de wereld top 100
maar zijn droom is om ooit de beste rolstoeltennisser ter wereld te
worden! Hij kreeg een cheque van
1.000 euro voor uitgereikt. Praktisch alle leden van beide clubs –
Lionsclub Aalsmeer Ophelia en Lionsclub Aalsmeer – waren aanwezig en werkten onderling perfect samen om de avond goed te laten verlopen. Dat zij daarin geslaagd zijn
bleek wel uit de vele positieve reacties na afloop. In november 2018 zal
er ongetwijfeld weer een ‘Slag om
Aalsmeer’ plaatsvinden.

Denemarken en Zweden
Bij de hoge groeicijfers valt ook de
krimp in bepaalde landen op. De
grootste daling vertoont de Deense afzetmarkt voor pot- en tuinplanten met een daling van 12%, zo blijkt
uit de statistieken van Floridata. Ook
Zweden staat op een achterstand
en is na Engeland het tweede krimpland in de top-10 afzetbestemmingen. Noorwegen, in rangorde nummer 15, pluste in oktober fors en
vertoont dit jaar een groei van 4%
tot 55 miljoen. Nummer 16 Finland
nam voor bijna 10% meer bloemen en planten uit Nederland af en
komt met 52 miljoen dit jaar dicht bij
Noorwegen.

Else, Toke en Colette organiseren dit jaar het fairtrade sieradenfeestje
in de Wereldwinkel Aalsmeer.

Flinke korting vrijdag en zaterdag

Jaarlijks sieradenfeestje in
Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens het jaarlijkse
sieradenfeestje op vrijdag 24 en zaterdag 25 november worden in de
Wereldwinkel Aalsmeer in de Zijdstraat de sieraden in het zonnetje
gezet. Er zijn heel veel mooie nieuwe fairtrade sieraden ingekocht, er
wordt uitleg over de materialen en
alleen op 24 en 25 november krijgt
iedere klant 21% korting op het hele assortiment sieraden én shawls.
Dit jaar veel aandacht voor de sieradencollectie van Kazuri, handgemaakte sieraden van keramiek
uit Kenia in Oost Afrika. Elk steentje wordt met de hand gemaakt, beschilderd en geglazuurd en vervolgens verwerkt tot unieke sieraden!
Kazuri is lid van de World Fair Trade
Organisation en werkt volgens
diens richtlijnen waarop regelmatig
controles worden uitgevoerd.
Kazuri startte in 1975 met het doel
alleenstaande vrouwen in Kenia een
kans te geven een inkomen te realiseren met het maken van sieraden. De kralen worden inmiddels
wereldwijd verkocht en tot op de

Kerst- en brocante-verkoop
aan de Kudelstaartseweg
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert
Paula met haar vriendinnen voor de
zevende keer een kerst- en brocante-verkoop. Voorgaande jaren was
de verkoop een groot succes en
mochten veel mensen welkom geheten worden.
Een goede reden voor de vriendinnen om het ook dit jaar weer te organiseren. De vele kerst, brocante en retro items worden binnen, in

de tuinkamer en buiten in een grote
tent getoond.
Alles kan bewonderd worden op de
zaterdagen 25 november en 2 december. Beide dagen staan de deuren van 10.00 tot 17.00 uur weer
open. Iedereen is van harte welkom.
Koffie en thee staan klaar. Adres is
Kudelstaartseweg 36. Parkeren kan
op eigen terrein en bij het naast gelegen Surfeiland.

All I want for Christmas...

Exportstijging bloemen en
planten valt licht terug
Aalsmeer - De totale exportstijging van bloemen en planten vanuit Nederland is teruggevallen naar
ruim 5% en komt uit op 5,1 miljard.
Dit ondanks een kleine toename van
2% in oktober. Groei- en krimppercentages per land lijken groter te
worden, zo stellen de VGB en Floridata vast. Bloemen groeien op jaarbasis sneller dan planten, de effecten van valutaschommelingen zijn
fors en de concurrentie neemt toe.
”Dankzij internationale sourcing
voor een breed assortiment, sterke logistiek en ICT en investeringen
in markten kan Nederland de positie uitbouwen”, menen Floridata en
de VGB.
Na de vliegende start van de bloemen- en plantenexport begin dit
jaar temporiseert de groei. ”Daarbij blijft de plus van meer dan 5%
op jaarbasis een knappe prestatie van de Nederlandse importerende en exporterende groothandel.
Ook de binnenlandse groothandel
doet goed mee”, stelt VGB-directeur
Matthijs Mesken.
Bloemen (+6%) hebben een voorsprong op planten (+4%), maar in
oktober klommen de planten sneller. ”Dit gebeurde ook in maart en
juni, maar het is nog veel te vroeg
om over een trendbreuk te spreken”,
stelt Wesley van den Berg van Floridata. Tot en met oktober klimt de
bloemenexport naar 3,2 miljard en
de plantenomzet naar 1,9 miljard.
In de afgelopen maand leverden de
top-drie landen Duitsland, Enge-

Op 25 november en 2 december

dag van vandaag gemaakt van klei
uit het gebied rondom Mount Kenya. Met behulp van keramiekworkshops hebben zij zich de benodigde
technieken eigen gemaakt. Met deze kennis produceren zij nu prachtige, unieke sieraden. Inmiddels is het
bedrijf uitgegroeid tot meer dan 350
medewerkers, voornamelijk alleenstaande moeders. De fabriek doet
dienst als een ontmoetingsplaats
voor al de vrouwen die er werken
en de hele dag hoort men het zachte geroezemoes van stemmen. Kazuri heeft op het werkterrein naast
de werkplaats en de winkel, een kliniek opgericht voor de werkneemsters waar zij en hun directe familieleden terecht kunnen voor gratis
medische hulp, advies, voorlichting
en medicijnen. Er is een gediplomeerd verpleegster aanwezig. Ook
krijgen de werkneemsters 80% van
hun medische kosten vergoed door
Kazuri, in het geval ze doorverwezen
moeten worden naar het ziekenhuis.
Kijk voor meer informatie op: www.
wereldwinkelaalsmeer.nl

De Ronde Venen - Zo na de vakantie, als het dagelijks leven weer
gewoon op gang komt, dan overzien
we pas echt de “ravage” die de zomer heeft aangericht. De vale restanten van een zomerbruine huid,
haar dat dankzij fanatiek zwemgedrag gelijkenis vertoont met stro en
uiteraard, als kersje op de taart zijn
we ook nog eens een paar pondjes gegroeid. Dus, er zit niets anders op, we gaan aan de slag met
scrubcrèmes om de huid weer mooi
egaal en glad te krijgen, we smeren ons haar na een uitgebreid kappersbezoek maar weer eens in met
zo’n wonderen belovend serum èn
we nemen ons voor om weer eens
gezond te gaan eten! Zullen we
ons deze keer eens verdiepen in de
Voedselzandloper of gaan we Rens
Kroes volgen met haar superfoods?
Het kan allemaal. Het is sowieso
verstandig om je eens te verdiepen
in gezond voedsel. Het geeft meer
energie, je huid gaat ervan stralen
en als je uitgebalanceerd eet behoud je een constant gewicht. Het
is heel belangrijk om het jojo-effect
te vermijden. Het volgen van steeds
verschillende diëten zoals mensen
de afgelopen jaren wel deden, is
erg onverstandig. Vandaar dat we
bij ons op de kliniek ook heel veel

aandacht besteden aan een gezond
voedingspatroon. Wanneer mensen
met een UltraShape behandeltraject
starten, krijgen ze daarbij ook altijd lifestyle-adviezen. Ga voor jezelf
eens na welke dagelijkse, slechte
gewoontes je hebt en probeer gezonde alternatieven te bedenken.
Ga je bijvoorbeeld altijd voor de bijl
bij het tankstation waar het zo heerlijk ruikt naar versgebakken croissantjes, zorg dan dat je vlak voor
het tanken een gevulde maag hebt.
Dan is het makkelijker te weerstaan.
Of als je ‘s avonds na het eten altijd
nog in de koelkast gaat grazen, ga
in plaats daarvan even een wandelingetje maken. Het is niet dat de kilo’s eraf zullen vliegen, maar op termijn levert dit zeker gewichtsverlies
op. Als dit je nou niet snel genoeg
gaat en je toch graag met kerst in
een leuke LBD (Litlle Black Dress)
wilt verschijnen, dan is er nog de
mogelijkheid om wat vetcellen te laten vergruizen. Kijk gewoon even op
www.finessebodylineclinic.nl.
Binnen 6 weken kun je dan al 1 of
2 kledingmaten minder hebben.
Dan valt die leuke LBD toch net wat
mooier. Wacht niet te lang, want
voor je het weet staan we met zijn
allen de kerstboom alweer op te tuigen.

Zaterdag wintermarkt in
Aelsmeer en Rozenholm
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt er
weer een wintermarkt gehouden in
zorgcentrum Aelsmeer en in verpleeghuis Rozenholm. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om aanstaande zaterdag 25
november Sint en Kerst inkopen te
komen doen. Er zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes, zoals kerstkaarten, windlichten, sieraden, honingproducten en leuke producten voor Kerst. Er is ook een boekenstand die tweedehands boeken
verkoopt en het geld dat daarmee
wordt opgehaald komt ten goede aan de bewoners van het zorgcentrum. Het rad van avontuur zal
draaien met een trekking rond elf
uur en ’s middags rond half vier. Er
zijn leuke prijzen te winnen die geschonken zijn door de plaatselijke middenstand. Bewoners van het
Zorgcentrum hebben hard gewerkt
aan mooie producten, zoals decoratieve kransen en grappige pompondiertjes. Ook ontbreken de eigengebakken koekjes en cake niet.
Natuurlijk wordt ook weer heerlijke erwtensoep verkocht die door
de koks vers is bereid en er is kof-

fie met appeltaart. De opbrengst
van deze zaken komt ten goede
aan de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd. Verder is er tussen 14.30 en 15.30 uur
een optreden van smartlappenkoor
Denk een de Buren uit Aalsmeer. In
de gang naar verpleeghuis Rozenholm komen diverse kraampjes met
sieraden, planten, kleine cadeautjes en raadspelletjes. In de kraam
van Korenmolen De Leeuw kunnen
ambachtelijk meel, bloem, diverse
mixen en andere bakproducten gekocht worden. En er worden zoals
voorgaande jaren heerlijke pannenkoeken gebakken. Er is thee, koffie en warme chocolademelk en getrakteerd wordt op kniepertjes gevuld met slagroom. De opbrengst
van de wintermarkt in Rozenholm
komt ten goede aan activiteiten
voor de bewoners van het verpleeghuis, onder andere voor de jaarlijkse boottocht.
Kom gezellig langs aanstaande zaterdag 25 november van 10.00 tot
16.00 uur in Zorgcentrum Aelsmeer
en verpleeghuis Rozenholm aan het
Molenpad 2, einde van de Zijdstraat.

Gerard wint bij
Ouderensoos

Ouderensoos in
het Middelpunt

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe gezichten zijn welkom, zowel jokeraars als klaverjassers. Op donderdag 16 november is het jokeren gewonnen door Gerard de Wit
met 240 punten, op twee Riet Pothuizen met 302 punten en op drie
Antonia van der Voort met 388 punten. Bij het klaverjassen was Huub
Bouwmeester de beste met 5434
punten, gevolgd door An Uiterwaal
met 5189 punten en Elisabeth Romkema met 5064 punten. De poedelplaats was deze week voor Magda
da Silva, met 3631 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
tel. 0297-340776.

Aalsmeer - Op donderdag 30 november is weer de ouderensoos in
het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De aanvang is 13.30 uur en
op het programma staan klaverjassen en rummicuppen. De ouderensoos is één keer per 14 dagen en is
voor iedereen van 55 +. Van harte
welkom. Op 16 november is het klaverjassen gewonnen door mevrouw
Stokman met 4969 punten. Plaats
twee was voor mevrouw Heemst met
4916 punten en de poedelprijs is dit
keer uitgereikt aan de heer Harting
met 3964 punten. Bij het rummicup
werd mevrouw Valentijn eerste met
231 punten en was plaats twee voor
mevrouw Millenaar met 313 punten.
De poedelprijs was voor mevrouw
de Vries met 372 punten.
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Ontmoeting dankzij oom Koos

Briljanten huwelijk Annie
en Wim Buskermolen

Aalsmeer - Op 27 november zijn Annie van der Knaap en Wim Buskermolen 65 jaar met elkaar getrouwd

en ter ere van dit briljanten huwelijk
bracht burgemeester Jeroen Nobel
afgelopen maandag 20 november

een bezoek. Hij arriveerde bij het stel
in Kudelstaart met een kopie van de
trouwakte en een mooi boeket bloemen. Annie (89) weet nog goed hoe
zij haar Wim (92) heeft ontmoet. Zelf
woonde ze in Honselersdijk, maar in
september ging zij altijd op vakantie bij haar oom en tante in Vrouwenakker. Oom Koos vond dat jonge meiden niet op zaterdagavond op
de bank moesten zitten en dus ging
Annie naar de kermis in Langeraar.
Omdat het slecht weer was gingen
ze binnen dansen en daar was Wim.
Liefde op het eerste gezicht! Drie
jaar lang ging Wim wekelijks vanuit
Kudelstaart met het openbaar vervoer naar Annie in Honselersdijk.
Daarna, in 1952, werd besloten elkaar het ja-woord te geven. De twee
zijn getrouwd in de kerk in Kwintsheul, maar de woonplaats werd Kudelstaart. De plek waar Wim geboren is en waar hij altijd een kwekerij met onder andere rozen heeft gehad. Het stel is overigens nog heel
kwiek. Annie rijdt zelfs nog regelmatig auto. “Niet meer op de snelweg,
dat mag niet meer van de kinderen.”
De twee kregen samen zes dochters
en vier zoons (waarvan 1 op jonge

“De kerk bracht ons bij elkaar”

Echtpaar Piet-Kraaijeveld
60 jaar getrouwd

Aalsmeer - Afgelopen maandagmorgen 20 november bracht burgemeester Jeroen Nobel echtpaar Piet
een bezoek in hun woonhuis op de
Stommeerkade. De respectievelijk
drieëntachtig- en vijfentachtigjarige

Bets en Wim ontvingen namens de
gemeente een prachtige bos bloemen en een kopie uit het trouwregister. Hun oudste dochter schonk
koffie met daarnaast een stukje mokkagebak en ook hun oud-

ste zoon was aangeschoven in de
knusse huiskamer van het huis dat
dateert uit 1929. “Het was het eerste huis op de ‘Ka’, verder was het
nog allemaal boerenland. Mijn opa
heeft het gebouwd, ik ben er geboren en ben nog nooit verhuisd.” Aldus Wim Piet. Mevrouw komt uit
Giessendam en de twee hebben elkaar door familie (de zus van Bets
was al hier) leren kennen voor de
kerk in Aalsmeer. Er kwamen in totaal vier kinderen (twee dochters,
twee zonen), elf kleinkinderen en er
zijn nu al twee achterkleinkinderen.
Achter het huis stond tot 1998 kwekerij Piet. “We teelden rozen, anjers,
seringen en hadden later ook planten. Ik was zevenenzestig toen ik de
kwekerij verkocht maar ben daarna elders gaan werken. Toen ik daar
stopte, dat is elf jaar geleden, ging
ik voor de Dorcas werken als vrijwilliger. Dat doe ik nu nog steeds
één dag per week. Op de meubelafdeling. Heel erg leuk.” Als er aan
mevrouw gevraagd wordt wat zij al
zoal omhanden heeft wil ze eerst
niet zoveel zeggen. Dochter staat
bij: “Mama is een beetje bescheiden, maar heeft voor ons altijd kleding genaaid, sokken gebreid en
schildert niet onverdienstelijk. Ze
heeft net meegedaan aan het ka-

leeftijd is overleden) en hebben inmiddels vijftien kleinkinderen en
twee (derde op komst) achterkleinkinderen.
Zondag feest
Aanstaande zondag 26 november
wordt het huwelijksjubileum groots
gevierd met de hele familie met een
kerkdienst in de St. Jan kerk en een
feestelijk samenzijn in het Dorpshuis. Het wordt een internationaal
gezelschap, want buiten dat één van
de dochters in Italië woont en werkt,
is de familie ook versterkt met een
Portugees, een Egyptenaar en een
Poolse. “Heel gezellig”, zegt Annie
die als hobby kaarten maakt en nog
altijd ieder familielid die jarig is (ze
houdt een lijstje bij) trakteert op een
eigen kunstwerk. Wim gaat nog wekelijks kaarten en maakt graag sudoka’s. Blij waren ze met het bezoek
van burgemeester Jeroen Nobel, die
getrakteerd werd op thee met een
slagroompunt. Een nieuw gezicht
voor het echtpaar. Zoals bekend
gaat de burgemeester of een wethouder op bezoek bij ieder stel in de
gemeente dat 60 jaar getrouwd is.
Dat is voor Annie en Wim alweer vijf
jaar geleden. Bij hun 60-jarig huwelijk, was toen interim-burgemeester Theo van Eijk bij de twee aangeschoven. Trots zijn Annie en Wim tot
slot op de felicitatie van Hare Majesteit de Koning. Een lief en bezig
stel dat hopelijk nog vele jaren samen mag doorbrengen. Namens de
Meerbode hartelijk gefeliciteerd en
veel plezier zondag!
Door Jacqueline Kristelijn
bouterproject van de Kunstploeg in
Aalsmeer.” De prachtig beschilderde kabouter wordt erbij gepakt en
die is zeker goed gelukt. Mevrouw
glundert en zegt: “Ach, zolang het
allemaal kan. Elke dag is een gegeven en ik ben daar heel dankbaar
voor. Echt!”
Geloof
Echtpaar Piet woont dus zelfstandig
en beiden hebben nog hun rijbewijs. “Blijven bewegen, is ons motto.
Zolang het kan maken we wandelingen. Tot vorig jaar nog ieder jaar
in de bergen van het Zwarte Woud
in Zuid Duitsland. We hebben ook
gelanglauft. Waar we ook van houden is het water. We hebben altijd
een boot gehad. Eerst een roeibootje, toen iets met een motor en nu al
jaren een mooie sloep. Ook de kinderen hebben we daarmee aangestoken. De schuur ligt momenteel
vol met boten.”
Burgemeester Nobel vraagt hoe
het feest geweest is afgelopen zaterdag. De duimen van zowel Bets
als Wim gaan omhoog: “Dat was zó!
We hadden een brunch voor vijftig
mensen en het was geweldig geregeld in ’t Wapen, een toplocatie!” Of
dit stukje voor publicatie nog even
gemaild kan worden, wordt gevraagd. Bets: “Ja, we hebben gewoon email hoor en WhatsApp.
We moeten toch op de hoogte blijven van de kinderen en kleinkinderen. Nou, dan moet je meegroeien.”
Graag wil het diamanten echtpaar
benadrukken dat de kerk erg belangrijk is in hun leven en dat geloof de grootste rol zal blijven spelen. “Het bracht ons bij elkaar!”
Door Miranda Gommans

Fietsverlichting campagne

Steeds meer mensen vallen
op in Aalsmeer
Aalsmeer - Nu het weer laat licht
wordt, en vroeg donker, voeren gemeente Aalsmeer en de Vervoerregio intensief campagne voor fietsverlichting. Het voeren van goede
fietsverlichting voorkomt ongelukken. Samen met Team Alert en Veilig Verkeer Nederland zijn op de eerste landelijke Dag van de Fietsverlichting acties gehouden om opvallende fietsers in het zonnetje te zetten. Wethouder Verkeer en Vervoer
Robbert-Jan van Duijn: “Inmiddels
zijn de eerste tellingen gehouden
en ten opzichte van de eerste meting fietsen er al meer mensen met
goede verlichting in de Vervoerregio.
In onze regio fietste eind september,
begin oktober tijdens de eerste meting 44% met licht. Drie weken later
was dit 52%. In gemeente Aalsmeer
was dit 62% en bij de tweede meting
79%. Momenteel controleert de politie meer op fietsverlichting. Inwoners
die hun fietsverlichting op orde hebben, maken dan dus niet alleen minder kans op ongelukken, maar voorkomen ook dat ze een boete krijgen.”
Ik val op winactie!
Om fietsers te belonen voor hun
goede fietsverlichting, houdt de gemeente samen met de Vervoerregio
een leuke winactie. Misschien doet
niet alleen je voor- en achterlicht het
goed, maar val je ook op door een
lichtgevende rugtas of speciale kleding. Deel jouw foto waarbij je laat
zien hoe goed jouw fiets verlicht is in

het donker en maak kans op stoere
extra zichtbaarheid! Tag de Vervoerregio op Facebook, Twitter of Instagram en gebruik #ikvalop. Een deskundige jury kiest de leukste twee
inzendingen van inwoners van de
Vervoerregio Amsterdam.
Setje thuiskomertjes
Hoe zat het ook alweer met fietsverlichting? Zorg dat alle draadjes vastzitten; controleer of je batterijtjes het
doen; regel een setje thuiskomertjes,
voor als je verlichting het plotseling
een keertje niet doet; voer geel of wit
licht voor, en rood licht achter; knipperend licht mag niet!
Wat houdt campagne in?
De vijftien gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam, waaronder gemeente Aalsmeer hebben de handen
ineen geslagen voor deze campagne. Ook politie, Veilig Verkeer Nederland, Team Alert, ANWB en RAI Vereniging zijn van de partij.
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Auto te water op Hornweg
Aalsmeer - Op de Hornweg is maandag 20 november rond zeven uur in
de ochtend een eenzijdig ongeval gebeurd. Een auto raakte voor het viaduct met de N201 een paaltje, waarna
de auto het water inreed. De bestuurder raakte wonder boven wonder niet
gewond en kon zelf uit zijn auto stap-

pen. De opgeroepen eenheden van
de brandweer konden alweer snel retour naar de kazerne, aangezien iedereen uit de auto was. Een berger
gaat de auto uit het water takelen.
Onderzoek door de politie heeft uitgewezen dat de bestuurder de controle over het voertuig was verloren.

Voor buren en belangstellenden

Inloop in De Oude Veiling
Aalsmeer - De samenwerkende
partners voor De Oude Veiling (ESA,
Ons Tweede Thuis, De Bibliotheek
Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer,
Am Match en de gemeente) organiseren op donderdag 30 november een informatie en inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst voor buren en belangstellenden geeft een
inkijkje in de aanstaande verbouwing en de nieuwe inrichting van

de ‘huiskamer van Aalsmeer’ in de
Marktstraat en is van 16.30 tot 18.00
uur.
De afgelopen maanden is intensief
gewerkt aan de verbouwingsplannen van De Oude Veiling. Het verduurzamen van het gebouw heeft
daarbij veel aandacht gekregen;
het energielabel gaat van G naar
A. Naar verwachting wordt op korte termijn de benodigde omgevings-

Meisje (7) door
auto geschept
Aalsmeer - Op vrijdag 17 november even voor half zeven in
de avond heeft een aanrijding
met letsel plaats gevonden op de
Oosteinderweg. Een 7-jarig meisje stak plots de weg over richting
de snackbar. De aankomende
automobilist heeft hard geremd,
maar kon niet meer voorkomen
dat het meisje werd geschept. De
politie, het medische team en de
ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. De 7-jarige is direct
naar het ziekenhuis vervoerd en
behandeld op de Intensive Care.
Het meisje heeft een zware hersenschudding opgelopen en een
beenbreuk. De automobilist, een
55-jarige man uit Aalsmeer, is
meegenomen naar het politiebureau voor een verklaring en een
blaastest. De inwoner had geen
alcohol gedronken. De Oosteinderweg is enige tijd afgesloten
geweest voor onderzoek door de
verkeersdienst.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de avond of nacht
van donderdag 16 op vrijdag 17
november is uit de Primulastraat
een damesfiets en uit de Fuchsiastraat een herenfiets gestolen.
De damesfiets is van het merk
Gazelle, is roze van kleur met roze
velgen en een rekje voorop. Het
serienummer eindigt 326. De herenfiets is eveneens van het merk
Gazelle, type Pure, matzwart van
kleur en heeft zeven versnellingen. Het serienummer eindigt op
738.

Meldingen overlast vuurwerk
Aalsmeer - De oproep van de
politie om overlast door vuurwerk te melden, heeft al een aantal meldingen opgeleverd. Deze kwamen uit het Centrum en
uit Kudelstaart. Om de hotspots
in de wijken te clusteren, vraagt
de politie inwoners die vuurwerkknallen horen dit te melden via
0900-8844. Door een overzicht
te maken, heeft de politie meer
de mogelijkheid om gericht extra
controles te houden om zo overlast door vuurwerk in te kunnen
dammen.

Harde knal in
Galvanistraat
Aalsmeer - Vorige week deed
de politie oproep over de harde
knal, die in Kudelstaart en verre regio was gehoord rond één
uur in de nacht van zaterdag 11
op zondag 12 november. In eerste instantie werd gedacht aan
opnieuw een plofkraak bij de Rabobank, maar agenten troffen het
apparaat ongeschonden aan. Er
zijn enkele reacties binnen gekomen. Vermoedelijk kwam de knal
uit de Galvanistraat, weermee de
‘klapper’ is gemaakt, is nog niet
bekend. De politie doet verder
onderzoek. Wie informatie heeft
wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Schouderbreuk
na val van trap
Kudelstaart - Op zaterdag 18
november rond zeven uur in de
avond kregen de hulpdiensten
een melding dat een ongeval had
plaatsgevonden in een woning in
de Zijlijnstraat. Omdat onduidelijk was wat er precies was gebeurd, is de politie snel ter plaatse gegaan. Ook werden twee
ambulances ingezet, evenals
de traumaheli. Een man uit Uithoorn bleek de laatste trede van
de trap gemist te hebben en was
ten val gekomen met een kind op
zijn arm. Om het kind te behoeden voor letsel heeft de man het
kind beschermd met zijn schouders. Dankzij zijn actie is het kind
ongedeerd gebleven. De Uithoornaar liep een breuk aan zijn
schouder op en is ter behandeling vervoerd naar het ziekenhuis.

Scootmobiel rijdt
sloot in
Aalsmeer - Op donderdag 16
november rond kwart voor twaalf
in de avond kreeg de politie een
melding dat een scootmobiel in
het water was gereden in de Ophelialaan ter hoogte van de begraafplaats. Toen de agenten arriveerden, hadden omstanders de
69-jarige bestuurder uit Aalsmeer
al op het droge geholpen. De
man is ter plaatse nagekeken
door de ambulancedienst, maar
hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is naar huis gebracht. De
scootmobiel kon niet mee en is
afgesloten neergezet op een nabij parkeerplaats.

ingezonden
Petitie voor reactiveren tramlijn
van Aalsmeer naar Amsterdam
Hier is de petitionaris Tim Sekac
weer, die de petitie voor het verlengen van buslijn 172 vanuit Kudelstaart naar Leimuiden had opgericht. Die heeft nu ook inmiddels
213 ondertekeningen bereikt. Ik heb
hem al aan Connexxion overhandigd en ga hem binnenkort ook aan
de gemeentes Aalsmeer en Leimuiden overhandigen en andere partijen die hierover gaan. In ieder geval:
Ik heb gisteren een nieuwe petitie
opgericht voor OV in Aalsmeer:
https://petities.nl/petitions/nieuwetramlijn-van-amsterdam-amstelveen-naar-aalsmeer?locale=nl
Dit is een petitie voor een nieuwe tramlijn vanuit Amsterdam/Amstelveen naar Aalsmeer. Dit had
Aalsmeer al in het verleden en het is
nu helaas opgeheven. Ik ben gisteravond een nieuwe petitie gestart om
die tramlijn weer te reactiveren. Omdat buslijn 172 een langere route zal
gaan rijden naar Amsterdam (vanuit Flora Holland nog ook eventjes
via Uithoorn busstation en dan weer
terug en verder naar Amsterdam),
zal de busreis alleen maar langer
duren. Daardoor zullen meer mensen sneller in hun auto stappen en
wordt het weer drukker op de we-

gen. Maar als men nou eens de oude tram naar Aalsmeer zou kunnen
reactiveren, over de oude spoordijk
langs Oosteinde/Oranjewijk naar
het oude station in het dorpscentrum van Aalsmeer. Of anders een
nieuwe route langs de Legmeerdijk,
via Flora-Holland en daar dan met
een bocht naar rechts over de oude spoordijk naar het dorpscentrum.
Zou men weer veel sneller, schoner,
duurzamer en betrouwbaarder van
Aalsmeer naar Amsterdam kunnen
reizen en terug. Mee eens? Teken
dan de petitie.

vergunning verleend. In december
starten de eerste werkzaamheden.
In de zomer van 2018 zal De Oude
Veiling volgens planning haar deuren weer openen.

30 november naar de informatiebijeenkomst.

Plannen en interieur
Tijdens de inloop en informatiebijeenkomst worden de verbouwingsplannen en het nieuwe interieur gepresenteerd. De verbouwing is nodig om het verouderde pand duurzamer te maken en om alle functies
in het gebouw met elkaar te verbinden. Wil u weten waar de gezamenlijke ingang van de bibliotheek en
het grand café komt, waar de bakkerij van Ons Tweede Thuis komt of
hoe de bar eruit gaat zien? Kom dan

Tim Sekac
timjasonsekac@yahoo.com

Vele doelgroepen
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“In De Oude Veiling staan meedoen,
ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal. Een plek waar vele
doelgroepen – jong en oud - terecht
kunnen. Ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, een taalachterstand, mensen met een verstandelijke beperking en vroegtijdig schoolverlaters die werkervaring
opdoen vinden er een plek. Kortom:
in de Oude Veiling gaan educatie,
cultuur, welzijn, sociale werkvoorziening en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.”
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Vierde en laatste bijeenkomst

Aalsmeer Inzicht over de
toekomst van Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 11 december is de vierde bijeenkomst van
Aalsmeer in zicht in het gemeentehuis. Inwoners worden van harte
uitgenodigd om de reeks af te sluiten, de balans op te maken en de
agenda voor de toekomst te bepalen. Wat vinden inwoners echt belangrijk? De afgelopen bijeenkomsten zijn veel ideeën uitgewisseld,
is gediscussieerd, nieuwe inspiratie
opgedaan en zijn contacten gelegd.
Tijdens de slotbijeenkomst is het tijd
om te kijken welke onderwerpen inwoners echt belangrijk vinden en
welke prioriteit daar aan gegeven
zou moeten worden. Tijdens deze
laatste bijeenkomst van Aalsmeer
in zicht wil men tot een gezamenlijke agenda voor de toekomst van
Aalsmeer komen. Doe mee, praat
mee en stem mee over de beste
ideeën in en voor Aalsmeer! Meld je
aan voor bijeenkomst op maandag
11 december in het gemeentehuis.
De inloop is vanaf 19.30 uur. Het
programma start om 20.00 uur met

Opbrengst zo’n 24.000 euro netto

Bazaar: “Een onvergetelijke
dag die omgevlogen is”
Aalsmeer - De bazaar van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
afgelopen zaterdag 18 november
is weer een succes geworden. Elise Moolhuijsen, staflid: “Ik denk bij
de bazaar aan alle gezelligheid, alle
vrolijke mensen. Het was weer een
onvergetelijke dag, die omgevlogen is.” Een oudere vrouw meldde:
“Ik kom hier ieder jaar. Het enthousiasme van alle mensen, erg indrukwekkend.” Het was de hele dag gezellig druk. Het kan alleen maar slagen met de hulp van heel veel vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn actief vanaf dinsdagavond voor de bazaar tot en met de bazaardag zelf. Er
zijn zoveel enthousiaste mensen ieder jaar bij betrokken. Dan is het extra mooi dat het ook een goed resultaat geeft. Weliswaar was de netto
opbrengst iets lager dan vorig jaar,
maar met een netto resultaat van
ongeveer 24.000 euro was het meer
dan de moeite waard. Dat betekent
ook dat 12.000 euro verdeeld mag
worden over zeven goede doelen.
Hospital in Malawi
Eén van de goede doelen is het St
Lukes Hospital in het zuiden van
Malawi, één van de armste landen
van Afrika. In St Lukes werken naast
de lokale staf, twee Nederlandse tropenartsen, onder wie plaatsgenoot

Wouter Bakker. “Het is extra bijzonder als we zo’n speciale en nauwe
band dankzij Wouter hebben met
een kleinschalig ontwikkelingsproject”, aldus een vrijwilliger. Het is in
Afrika gewoonte dat de familie zorgt
voor een in het ziekenhuis opgenomen familielid, wat betreft eten en
drinken, wassen enzovoort. Kortom:
alle taken buiten de medische zorg.
Omdat er geen ruimte voorhanden
is voor deze familieleden (guardians) wil het ziekenhuis een eenvoudig Guardian Shelter bouwen met
geld van de bazaar. Een open ruimte met dak en sanitaire voorzieningen: een soort van Afrikaans Ronald
McDonald House. Voor dit project
vraagt de Doopsgezinde Gemeente een verdubbeling van de OSA
aan. Over de andere goede doelen is meer te lezen op de website van de Doopsgezinde Gemeente:
www.dgaalsmeer.nl. Jaap van Leeuwen wil nog graag iedereen namens
de bazaarcommissie bedanken, die
in welke vorm dan ook geholpen
heeft de dag tot een succes te maken. Een niet onbelangrijk deel van
de bazaar bestaat uit vele verlotingen en een aantal slimme prijsvragen. Alle prijswinnaars hebben ondertussen persoonlijk bericht ontvangen. In 2018 is de bazaar op zaterdag 17 november.

een inspirerende presentatie onder leiding van Ferenc van Damme.
Van Damme is communicatiestrateeg en ondermeer beleidsontwikkelaar Participatie & Communicatie
bij de Provincie Overijssel. Hij is winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor
beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in
Nederland met drie Grammy nominaties en een Edison op zijn naam.
Hoe ziet zijn sessie er tijdens de bijeenkomst uit? “Het wordt een vurige interactieve discussie over hoe
we op andere manieren de ‘kracht
uit de samenleving’ aan boren en
het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners stimuleren. Daarbij gebruiken we overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten. Hoe betrekken wij ons bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving
aan het maken zijn?”, aldus Ferenc
van Damme.

Bevallen met lachgas in
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Bevallen met hulp
van lachgas is sinds kort mogelijk
in het Geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland. Deze lichte en
veilige manier van pijnbestrijding is
nu voor iedereen beschikbaar, ook
voor vrouwen die zonder medische
indicatie toch graag onder begeleiding van hun eigen verloskundige in het ziekenhuis willen bevallen.
Ziekenhuis Amstelland is het eerste ziekenhuis in Nederland waar
dit kan. Wanneer het wegzuchten
van weeën, een warme kruik, massage, douche of bad, of het aannemen van een andere houding niet
meer helpen, kan het gebruik van
lachgas een uitkomst bieden tijdens
het opvangen van de weeën. Lachgas werkt ontspannend, het werkt
snel en je voelt de scherpste pijn
niet meer. Het is een milde vorm van
pijnbestrijding: het fijne is dat je eigen (eerstelijns) verloskundige het
kan toepassen tijdens de poliklinische bevalling in het ziekenhuis.
Lachgas wordt toegediend via een
mond/neuskapje en ingezet gedu-

rende het opvangen van de weeën.
Lachgas heeft géén nadelig effect
op het ongeboren kind en daardoor
is extra bewaking met een CTG (een
monitor die de hartslag van het ongeboren kind en de weeënactiviteit
van de baarmoeder registreert) niet
nodig. En het biedt naast de andere
vormen van pijnbestrijding, zoals de
ruggenprik en de remifentanilpomp,
een waardevolle en laagdrempelige
aanvulling.
In het Geboortecentrum is aandacht
voor de persoonlijke wensen van de
zwangere en dat betekent natuurlijk ook aandacht voor pijnbestrijding. Daarom zijn niet alleen de verloskundigen, maar ook de gynaecologen, de verpleging en de eigen
kraamverzorgenden van Ziekenhuis
Amstelland geschoold in het veilig
toepassen van lachgas. Daarnaast
zijn alle zes verloskamers aangepast
om het lachgas technisch en veilig
te kunnen gebruiken. Het team van
Ziekenhuis Amstelland is trots op
de nieuwe faciliteiten en op de extra
zorg die ze nu kan bieden.

Schrijf je nu in voor de
voetbalquiz bij KDO
Thamen werkte voor jongeren
met de ziekte van Duchenne

Uithoorn - De werkdag op scholengemeenschap Thamen te Uithoorn heeft een bedrag opgeleverd van maar liefst 10.454,40. De
opbrengst komt volledig ten goede aan het Duchenne Parents Project. Deze cheque werd overhandigd door leerlingen en medewerkers van de school. Het Duchenne
Parents Project biedt mogelijkheden
aan wetenschappers, artsen en bedrijven om onderzoek te versnellen
voor het bewerkstelligen van een
betere levenskwaliteit, behandeling
of een geneesmiddel voor patiënten met Duchenne spierdystrofie.
Duchenne spierdystrofie is erfelijk,
waarbij er vanaf de geboorte in toenemende mate spierziekte optreedt;
eerst in de spieren van de schouders en het bekken en later in alle

spieren van het lichaam. Dankzij recentelijke ontwikkelingen wordt de
helft van de jongeren inmiddels ouder dan 30 jaar. Het Duchenne Parents Project heeft het doel om te
zorgen voor betere zorg en hulpmiddelen voor de patiënten met deze fatale ziekte.
Het bij elkaar gewerkte bedrag
wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een hulpmiddel die de patiënten ondersteunt bij het gebruik
van hun armen. De leerlingen Denise Bischot, Mees Castelein en Mitchel van Cronenburg overhandigden gezamenlijk met initiatiefneemster docente Marjon Kappé deze
cheque aan het Duchenne Parent
Project tijdens een bezoek aan het
team wat aan deze armondersteuning werkt.

De Kwakel - Voetballiefhebbers
opgelet, wegens overweldigend
succes herhaald! Aanstaande vrijdag wordt er voor de vijfde keer een
voetbalquiz georganiseerd in de
kantine van KDO. Onder leiding van
de enthousiaste quizmasters Theo
en Hein Leliveld zal er deze avond
worden bepaald wie zich de grootste voetbalkenners uit de regio mogen gaan noemen! Voor 5 euro per
koppel kun je samen met je beste
voetbalvriend (-in) a.s. vrijdag vanaf 20:30 uur meestrijden om deze
felbegeerde titel en kans maken op
de leuke prijzen. Er zullen acht rondes gespeeld gaan worden, waarbij de focus zal liggen op nationale
en internationaal gerelateerde voetbalvragen. Je kunt het zo gek niet
bedenken, maar alles kan aan bod
komen tijdens deze spraakmakende avond. Van spelregelvragen, het
raden van clublogo’s tot en met de

WK-historie van het Nederlands elftal (toen we nog mee deden...)
Direct
Om zeker te zijn van je deelname op
deze avond, kun je je hiervoor per
direct als tweetal aanmelden via de
website van KDO. Op de avond zelf
is het ook mogelijk om je aan te
melden. Het inschrijfgeld zal vrijdag
24 november ter plekke betaald dienen te worden. Wacht dus niet langer, schrijf je snel in en zorg ervoor
dat je goed voorbereid in de kantine komt deze avond. Wij zijn ervan
overtuigd, het gaat een fantastische
avond worden! Wanneer? Vrijdagavond 24 november 2017. Waar? In
de kantine van KDO (Vuurlijn 51,
1424 NN De Kwakel). Hoe laat? Inloop vanaf 20.00 uur, de quiz begint
om 20.30 uur. Kosten? Slechts 5 euro per koppel. Opgeven? Via www.
kdo.nl.

Wilt u dit jaar een

kerst- en/of nieuwjaarswens
in de Nieuwe Meerbode?
Dat kan al vanaf €55,-!
Neem voor 14 december contact op met:
Brigitte Wels, 06-54216222 of
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

We komen i.v.m. de feestdagen op woensdag 20 december en woensdag 27 december uit i.p.v. donderdag.
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Gezellige drukte bij intocht
Sinterklaas en 70 (!) Pieten

Aalsmeer - Sinterklaas is gearriveerd in Aalsmeer. Even over twee uur in de
middag van zaterdag 18 november werden de pakjesboten (ja, twee stuks)
afgemeerd bij de tuin van het zorgcentrum. Er was een grootse ontvangst
voor de Sint en alle 70 (!) Pieten door burgemeester Jeroen Nobel, kinderburgemeester Derek en heel veel kinderen, die met hun ouders naar het
Centrum waren gekomen om het Sinterklaasfeest mee te vieren. Gelukkig bracht de Sint een beetje Spaanse zon mee. Na enkele fikse buien in de
ochtend, brak bij zijn komst zelfs het zonnetje even door.
Niet alleen het welkom werd door velen bijgewoond, ook tijdens het feest
op het Molenplein met muziek en allerlei acts, onder andere trampolinespringen, stonden inwoners uit Aalsmeer en omgeving mutje aan mutje. De
verkeersregelaars bij de oversteek van de Kanaalstraat naar de Zijdstraat
waren absoluut geen overbodige luxe.
Sinterklaas Circus
Sinterklaas had zijn Sinterklaas Circus meegenomen. Naast Disco Pieten
dit jaar ook diverse Goochel Pieten. Ze waren aan het jongleren met knotsen en balletjes en onder andere werd geoefend met hoepels. Ook de Circusdirecteur was meegenomen en de verzorgers van de tijger. Dat was nog
wel een dingetje. De tijger was ontsnapt en niet te vinden. En hij bleek ook
nog z’n buikje rond gegeten te hebben met pepernoten. Voor alle kinderen
moesten er dus eerst pepernoten gebakken gaan worden. Gelukkig stonden de molenaars van De Leeuw klaar om met de Pieten aan de slag te
gaan.
Spectaculaire show
In het gemeentehuis werden Sinterklaas en alle Pieten officieel welkom geheten door burgemeester Jeroen Nobel en kreeg de Sint de sleutel van
Aalsmeer. Er waren hier ook weer heel veel kinderen. Een groot aantal had
tekeningen gemaakt voor de Sint en natuurlijk zijn er liedjes gezongen. En
de Pieten hadden nog een spectaculaire show in petto, een geweldige en
hilarische circuspresentatie. Samen met de trucs van de goochelaars Roy
en Justin Huiskens vloog de tijd voorbij. Wat was het weer gezellig. Een topfeest! Oh, en de tijger is uiteindelijk gevangen hoor...
Pietenfeest in Centrum
Omdat het zo gezellig was, komen de Pieten aanstaande zaterdag 25 november even terug naar het Centrum om tussen 13.00 en 15.00 uur het dorp
nog een keertje op stelten te zetten. Sinterklaas komt ook mee, maar hij
doet het natuurlijk wat rustiger aan. Tussen 14.00 en 14.45 uur rust hij lekker uit in de fotostudio van Foto de Boer in de Zijdstraat. Wil je ook met Sinterklaas op de foto? Iedereen is van harte welkom!
Informatie: www.meeraalsmeer.nl.

Intocht bij Loswal, feest in Dorpshuis

Sinterklaas in Kudelstaart
Kudelstaart - Sinterklaas en zijn Pieten brengen dit jaar op zaterdag 25 november een bezoek aan Kudelstaart. Om 14.15 uur komt
de oude baas per boot aan op de Loswal aan de Herenweg en loopt
hij met zijn Pieten naar het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg 239,
waar een gezellig Sinterklaasfeest plaats zal vinden voor alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Hier zal gezongen en gefeest worden met
Sinterklaas, de Pieten en natuurlijk alle kinderen. Uiteraard zal Sinterklaas ook dit jaar heel blij zijn met een tekening of knutselwerkje, die
deze dag aan de goedheiligman gegeven kan worden. Om de kinderen voldoende ruimte te geven, kunnen ouders helaas niet worden
toegelaten in het Dorpshuis. Het Dorpshuis is geopend vanaf 15.00
uur. Om 16.30 uur loopt het feest ten einde en kunnen de kinderen
worden opgehaald. De organisatie vraagt de ouders om hun kind een
briefje met telefoonnummer mee te geven.
Foto’s: www.kicksfotos.nl en
Jacqueline Kristelijn.

De Pretpeurders
De organisatie van de Sinterklaasintocht in Kudelstaart is in handen
van Carnavalsvereniging De Pretpeurders. Het feest aan de loswal is
geheel afhankelijk van vrijwilligers. Voor meer informatie is de organisatie bereikbaar via sinterklaaskudelstaart@gmail.com of kan een
berichtje gestuurd worden via de Facebookpagina: ‘Sinterklaas in Kudelstaart’. De organisatie hoopt ook dit jaar weer veel kinderen te mogen verwelkomen tijdens dit jaarlijks terugkerende kinderfeest.
Sint logeert in Kudelstaart
Net als vorig jaar zal Sinterklaas ook enkele nachten logeren in Kudelstaart. Dit zal gebeuren naast de kerk in de oude ‘paardenstal’.
Hier heeft Sinterklaas ook een brievenbus waar kinderen tekeningen
kunnen achterlaten. De tekeningen zullen dan opgehangen worden
in het ‘huis van Sinterklaas’.
Verkeersinformatie
In verband met de intocht worden automobilisten en (brom)fietsers
verzocht zaterdag 25 november tussen 13.30 en 15.30 uur rekening te
houden met overlast op de Herenweg en Kudelstaartseweg. De Herenweg wordt tijdens de aankomst ter hoogte van de Loswal voor verkeer afgesloten. Wanneer de Sint en de kinderen de Kudelstaartseweg bereiken, wordt deze tussen het Robend en het Dorpshuis afgesloten voor verkeer.
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kinder- en jeugd

Cabaretdag op De Brug

Jeugdatletiek

Indoorseizoen gestart voor
Romee, Djuna en Steven
Amstelland - Met de eerste cross
competitie op 4 november was voor
de jeugd van AV Startbaan het winterseizoen begonnen. Het winterseizoen bestaat voornamelijk uit indoor
en cross en dus was het tijd voor
de eerste indoorwedstrijden op zaterdag 11 november in de Galgenwaard in Utrecht en op zondag 19
november bij Olympus ’70 in Naaldwijk.
Utrecht
Romee van Dam deed als C1 junior
op zaterdag 11 november in Utrecht
mee aan de 60 meter en aan de 60
meter horden. Op de 60 meter bleef
ze ruim 0.30 seconden boven haar
persoonlijk record. Op de 60 meter
horden ging het een stuk beter en
miste ze op een haar na de finale.
Zelf was ze niet heel erg tevreden,
maar toch mag ze terug kijken op
een mooie start als C junior.

ze bij het kogelstoten wel een nieuw
persoonlijk record van 5.76 meter.
Steven had nog uitzicht op een top
10 klassering na de 60 meter sprint
en een persoonlijk record van 7.01
meter bij het kogelstoten. Helaas
haperde ook bij hem de verspringmachine en werd hij twaalfde in een
veld van ruim 30 jongens. Beiden
baalden van het verspringen, maar
ook dat hoort erbij, het gaat niet altijd zo als je wilt.
Op 9 december reizen ruim 50 pupillen en junioren af naar Alkmaar
voor de volgende indoorwedstrijd.
Djuna bij het kogelstoten.

Naaldwijk
Djuna Gersen en Steven Waasdorp, beiden als A2 pupil bezig aan
hun laatste seizoen als pupil, stonden op zondagmiddag 19 november aan de start in Naaldwijk. Door
een enkelblessure gingen de sprint
en het verspringen voor Djuna minder goed dan gehoopt, maar stootte

Aalsmeer - Op maandag 20 november hebben alle kinderen van
basisschool De Brug genoten van
de verschillende cultuurvoorstellingen Spaghetti, Vlees en Ananas. Cabaret op school, een stukje cultuur
dat de kinderen door deze voorstellingen beter hebben leren kennen.
Met veel plezier werd er gereageerd, gedanst en vooral gelachen
om de diverse woordgrappen en
vreemde situaties.
De maker van deze voorstellingen,

Groep 8a van Jozefschool
‘Aalsmeerse milieuheld’
Aalsmeer - Woensdag 15 november hebben de groepen 8a en
8b van de Jozefschool en groep
7 van De Graankorrel om de titel ‘Aalsmeerse milieuhelden 2017’
gestreden. Wethouder Ad Verburg
mocht samen met Meerlanden NV
de eerste prijs uitreiken. Groep 8a

van de Jozefschool is op de eerste
plaats geëindigd. De tweede plaats
is behaald door De Graankorrel en
plek drie was voor groep 8b van de
Jozefschool. De gemeente en Meerlanden danken de groepen voor hun
goede ideeën om het milieu en het
klimaat te verbeteren.

Gefascineerd door techniek?

Familie Tech talk zondag
in bibliotheek Stadsplein

Pieten komen slapen in
de Immanuël-school

Meester Antoine viert verjaardag

Theater op de Jozefschool

de tijd voor de leerlingen van de Immanuël-school!

Aalsmeer - Op 14 en 16 november
waren op de Jozefschool de Culturele Dagen, ter gelegenheid van de
verjaardag van meester Antoine. Elk
jaar viert hij zijn verjaardag met de
gehele school, door middel van een
culturele activiteit.
Beide dagen is er hard geoefend om
een voorstelling neer te zetten over
de bruiloft van Ridder Joris en Prinses Isolde. Dit gebeurde onder be-

geleiding van Theater Spring. Elke groep speelde binnen dit verhaal
een eigen rol. Er waren koks, monniken, narren, edelmannen en hofdames. Ook liepen er een grote enge draak en een beer door de gymzaal aan de Baccarastraat, waar aan
het einde van de dag een indrukwekkende voorstelling werd neer
gezet voor ouders en andere belangstellenden.

‘Rondje Cultuur’ voor
middelbaar onderwijs
Aalsmeer - Op dinsdag 14 november stroomde het Stadsplein vol
met pubers, want het was weer tijd
voor het jaarlijkse ‘Rondje Cultuur’.
Tijdens deze culturele ronde maken alle tweedejaars leerlingen van
de middelbare scholen uit Amstelveen, waaronder 1300 leerlingen uit
Aalsmeer, kennis met de culturele
organisaties en hun aanbod.
Interactief
Verdeelt over vier blokken bezochten de leerlingen een workshop en
een voorstelling. De leerlingen van
de Panta Rhei gingen in de ochtend
naar de voorstelling ‘Romeo en Julia’. Tijdens deze interactieve voorstelling brachten de leerlingen ideeen in voor het verloop van het verhaal. Daarnaast kreeg een groot
deel van de leerlingen een rol in het
spel. Ook de rol van Romeo en Julia moest door leerlingen worden ingevuld. Dit zorgde voor een hoop
spanning op de tribune.
Geprikkeld
De leerlingen van het Hermann
Wesselink College, het Amstelveen
College en het Keizer Karel College woonden de voorstelling ‘Amar
speelt Ali’ in Schouwburg Amstelveen bij. Tijdens deze voorstelling
speelde cabaretier Amar verschillende soorten Ali’s, werden vooroordelen keihard bevestigd en werden
de leerlingen flink geprikkeld om na
te denken. Deze eerste kennismaking met cabaret was voor veel leerlingen onvergetelijk en de reacties
na afloop waren dan ook zeer enthousiast.

Robert Brouwer, bood na afloop
van elke voorstelling nog een verrassing aan. De groepen 1 en 2 kregen ‘planes race rond de wereld’, dit
spel werd door Disney in 2013 als
het leukste spel van Nederland uitgeroepen. De groepen 3 tot en met
8 kregen ‘Het grote basisschoolspel’ inclusief de recente aanvullingen taal en rekenen. Dit spel werd
in 2011 als Speelgoed van het jaar
uitgeroepen. Beide spellen zijn door
Robert ontworpen.

Goede ideeën voor verbeteren klimaat

Directeur krijgt verzoek van Sint

Rijsenhout - Bij de CBS Immanuël-school ontving directeur Marieke deze week een officiële brief
van Sinterklaas met de vraag of enkele Pieten op school mogen komen logeren. De Sint en Hoofdpiet
waren geschrokken van de kleine
ruimte in het pietenhuis en proberen op deze manier enkele Pieten
te plaatsen op scholen en kantoren. Na goed overleg met de kinderen en het team is er besloten enkele tentjes te plaatsen op het podium in de hal. De kinderen popelen om een glimp op te vangen van
de Pieten en misschien wel met ze
te spelen. Het wordt een spannen-

krant

thousiast vertellen over gadgets en
drones, waarmee hij professioneel
filmt en fotografeert. Benieuwd naar
de toekomst? Kom dan naar deze
tech talk mét demonstraties.
Kaartjes kosten 7,50 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen en zijn te koop in de bibliotheek,
te boeken via www.debibliotheekamstelland.nl of stuur een mailtje naar info@debibliotheekamstelland.nl. De lezing is in het kader van
de nationale campagne Nederland
Leest met als thema Robotica

Jeugdvoorstelling voor dove
en slechthorende kinderen

Naast dat de leerlingen een voorstelling bezochten, deden zij ook
mee aan een workshop bij één van
de organisaties.
Achter de draaitafels
In de Muziek- en Dansschool konden de leerlingen een rap maken,
dansen en drummen op grote samba-drums. Bij de Kunstuitleen werden de leerlingen geconfronteerd
met zichzelf en elkaar tijdens de
workshops performance arts. P60
had een DJ-workshop, waar de
leerlingen zelf achter de draaitafels mochten staan, om in de voetsporen van hun held Martin Garrix
te treden.
Bij de Bibliotheek maakten de leerlingen een stopmotionvideo, terwijl
een deur verderop, bij het Cobra
Museum, een interactieve rondleiding werd aangeboden. Iets verder
van het stadsplein af, namelijk bij
SAKB en Museum Jan van der Togt,
konden de leerlingen beeldend aan
de slag. Zo was er de altijd populaire
workshop ‘Kunstbokalen’ en werd
er gewerkt aan de ideale droomstad
in het atelier van SAKB.

Amstelveen - Ben jij ouder dan 8
jaar en gefascineerd door techniek?
En wil je voorbeelden zien van moderne technologie van nu en de nabije toekomst? Kom dan met je hele familie naar de lezing ‘gadgets
& drones’ op zondag 26 november
vanaf 11.00 uur in de bibliotheek
Stadsplein. Door technologie is ons
leven in razend tempo veranderend. 25 Jaar geleden begon de opmars van computers, thuis en op het
werk. Met mobiele telefoons kon je
bellen maar echt niets anders. Chatten doen we pas sinds 2005. Een
kind van zeven jaar is even oud als
de eerste iPad. Wat is next?
In 2017 realiseren we ons dat de
komst van robots in de maatschappij niet meer lang op zich laat wachten. En wat te denken van de smartbrillen, pakjesbezorgende drones
en zelfrijdende auto’s?
Bij het in gebruik nemen van de
nieuwste snufjes zijn sommige mensen voorlopers. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet. Zo’n ‘earlyadaptor’ is internetondernemer Wiebe de Jager. Hij kan aanstekelijk en-

Voor kinderen vanaf 2 jaar

Voorstelling ‘Er staat een
paard in de tuin’
Amstelveen - Al heel wat jaren
speelt Janet Cratchley met haar
zelfgemaakte marionetten grappige en kleurrijke voorstellingen
voor jonge kinderen. Dit keer komt
Scratch Marionetten naar Amstelveen met een vrolijke verrassende
Sinterklaasvoorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar.
In de tuin van Bibi staat opeens een
paard. Waar komt dat paard van-

daan? En waarom heeft het de hik?
Bibi moet goed voor het paard zorgen totdat iemand hem komt halen.
‘Bibi en het verdwaalde paard’ is te
zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 26 november om
14.30 uur. Toegangsprijs: 8,50 euro.
Reserveren kan via 020-6450439;
info@amstelveenspoppentheater.
nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Amstelland - Speciaal voor gezinnen met dove of slechthorende kinderen zijn er op zondag 26 november bij de voorstelling Botje (4+)
van Theatergroep Kwatta drie gebarentolken aanwezig in de Kleine
Zaal van Schouwburg Amstelveen.
De voorstelling is uiteraard ook geschikt voor horende kinderen.
Voorstelling Botje
In het huis van mevrouw Botje gaat
alles op z’n Botjes. De wasmachine heeft altijd honger, de stofzuiger
slaapt iedere dag uit en de luie stoel
doet precies waar hij zin in heeft. Op
een dag staat er een broek voor de
deur, of nee, het is een meneer in
een broek die de telefoon komt repareren.
Maar daar willen de apparaten niets
van weten en ze komen in actie. Alleen de jurk van mevrouw Botje
vindt de broek wel aardig. De regie
is in handen van Josee Hussaarts
en Botje wordt gespeeld door Hans

Verlagen drempel
Met het Rondje Cultuur wil de gemeente Amstelveen, in samenwerking met het Loket Cultuureducatie Amstelland, alle leerlingen kennis laten maken met hun culturele
omgeving. Door bij elke organisatie workshops en voorstellingen aan
te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de scholieren hopen zij de drempel tot deze organisaties te verlagen.

Mini-clinic RKDES super!
Kudelstaart - Zaterdag 18 november trotseerden ongeveer 40 mini’s
de kou om een balletje te komen
trappen bij RKDES. Voordat er werd
begonnen mochten de kids eerst op
de foto met Druppie, het symbool

van JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht).
Voor een deel van de jongens en
meisjes was deze ochtend hun eerste kennismaking met de voetbalsport. Onder leiding van hoofd-

Thissen en Sophie Schut. ‘
Ga voor meer informatie en het bestellen van entreebewijzen naar
www.schouwburgamstelveen.nl.

trainer mini’s Ton Nisters, mister
AZ Michael Buskermolen en heel
veel hulptrainers kregen de kinderen een training waarin alle onderdelen van de voetbalsport opgenomen was. Van looptraining, partijtje
spelen, techniektraining en natuurlijk penalty’s schieten, alles kwam
aan bod. Deze integrale benadering

van de voetbalsport is kenmerkend
voor RKDES en is de basis van alle
jeugdtrainingen. Het was een feestje om de mini’s lekker te zien voetballen. Naarmate de training vorderde gingen de jassen aan de kant,
werden de koppies steeds roder en
zag je ze groeien. Op de vraag of
ze hadden genoten klonk een heel
luid: JA! Moe en hongerig mochten
ze weer naar huis. De door JOGG en
Albert Heijn Kudelstaart beschikbaar gestelde bananen en appels
gingen er na afloop dus goed in.
Gratis meetrainen
Kon jij er niet bij zijn of wil je nog
een keer komen trainen? Kom dan
naar de mini-training op woensdag
om 16.15 uur of zaterdag om 9.15
uur. Je mag 3 keer gratis meetrainen om te kijken of jij ook op voetballen bij RKDES wil.
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Schaatsen, IJsclub De Blauwe Beugel

Zilver en brons voor Luuk
en Kaylee op karatetoernooi

Mats Stoltenberg soleert
in Haarlem naar winst
Rijsenhout - Op de Kennermerijsbaan in Haarlem heeft Mats Stoltenborg van ijsclub de Blauwe Beugel
uit Rijsenhout de vijfde etappe van
de KPN Marathon Cup op zijn naam
geschreven. De 25-jarige Hoofddorper, thuisrijder op de IJsbaan Haarlem, kon solo de zege vieren met zijn
fans langs de kant nadat een coup
van Bouw & Techniek eerder in de
wedstrijd slaagde. De rood-gele brigade offerde zich volledig op toen
Stoltenborg een gat van 100 meter op het peloton had gepakt en
hielp hem naar een solo ronde voorsprong.
Het schaatsteam van Stoltenborg
toonde zich volop in de Noord-Hollandse hoofdstad, en probeerde elke keer een ontsnapping te forceren. Nadat eerste Remco Schouten
deel had uitgemaakt van een vroege
ontsnapping, vocht later Robert Post
zich terug in de kop van de wedstrijd. Deze ontsnapping mocht echter niet zo zijn, Post probeerde het
nog een keer solo, maar ook daarop
reageerde het peloton.
Maar de controle van het peloton
faalde toen Mats Stoltenborg met
een harde versnelling 55 ronden
voor het eind een gat sloeg met het

peloton. Okay Fashion & Jeans/Interfarms, dat op dat moment aan
de kop van het peloton actief was,
gaf af en juist op dat moment liet
Bouw & Techniek met Bart de Vries
de eerste ploeggenoot afzakken om
zijn voorsprong van 100 meter op
het peloton te helpen uitbouwen.
Toen De Vries was opgebrand volgden ook de rest van de rood-gele
brigade en met het rondenbord op
40 was de aansluiting een feit. Op
zijn thuisbaan voor het in Haarlem
altijd talrijk aanwezige publiek had
Mats Stoltenborg als enige een ronde voorsprong op het peloton.
Controle van Bouw & Techniek in
het restant van de wedstrijd voorkwam dat de overwinning van Stoltenborg nog in gevaar kwam. Mats
mocht de laatste twee ronden lang
genieten van zijn verdiende overwinning. Onbedreigd kon hij op de
laatste honderden meters zijn winst
bejubelen.
En onder toeziend oog van vele Blauwe Beugelleden, welke aanwezig waren, werd hij gehuldigd op
het hoogste niveau. Volgende week,
mogen de mannen weer strijden in
de marathon over 125 ronden op de
ijsbaan in Hoorn.

Voetbal FC Aalsmeer

Derde zege op rij voor
meiden van MO17-1
Aalsmeer - Na twee mooie uit overwinningen ontvingen de Aalsmeer
meiden afgelopen zaterdag de meiden van Top-Actief MO17-1. Na de
tos kozen de Aalsmeer meiden slim
voor de eerste helft met krachtige tegenwind. Het devies was dan
ook om de bal laag te houden en dat
ging de meiden goed af.
Met de wind mee probeerde TopActief de bal lang te spelen om zodoende de Aalsmeer defensie onder druk te zetten. Lange tijd golfde
het spel heen en weer zonder echte kansen.
Ondanks de harde tegenwind brak
Aalsmeer in de 28e minuut door de
Top-Actief defensie en scoorde Kim
met een lage schuiver: 1-0. In de
35e minuut werd Kim vanachter uit
gelanceerd. Zij stormde op de TopActief keepster af en gaf de bal op
het juiste moment aan de meegekomen Esmee, die verwoestend uithaalde, de Top-Actief keepster het

nakijken: 2-0. In de 42e minuut wist
Top-Actief te scoren: 2-1. En met
deze stand werd de rust ingegaan.
Met de krachtige wind mee begonnen de Aalsmeer meiden aan de
tweede helft. Een hoekschop genomen door Kim belandde rechtstreeks tegen de paal van het vijandelijke doel. Laura nam met diverse
mooie afstand schoten de Top-Actief keepster onder vuur, zij kon de
3-1 maar net voorkomen. Toch werd
het nog 3-1. Kim schoot in de 73e
minuut vanaf de linkervleugel de bal
over de Top-Actief keepster in de
touwen: 3-1.
Waren er dan helemaal geen TopActief aanvallen? Ja zeker, maar de
Aalsmeer defensie stond in de tweede helft als een huis! Een pluim voor
de scheids is zeker op zijn plaats.
Deze scheidsrechter van de bond
was super streng, maar rechtvaardig.
Tekst en foto: Ruud Meijer

Nieuwkomer Isa is een welkome aanwinst voor het Aalsmeer team.

Ritmische Gymnastiek SV Omnia

Feestelijke en succesvolle
derde editie Omniacup
Aalsmeer - Zaterdag 18 november vond het derde internationale
toernooi ritmische gymnastiek om
de Omniacup plaats in sporthal De
Bloemhof. Gymnasten van diverse
Nederlandse verenigingen deden
mee. Ook kon Omnia verenigingen
uit Zwitserland, Duitsland, België en
Frankrijk welkom heten. Met recht
een internationaal gezelschap. Bij
binnenkomst zat de sfeer er direct
goed in met een feestelijk aangeklede zaal. De opmars van alle gymnasten begon om 9.00 uur, gevolgd
door een spectaculaire goocheltruc,
verzorgd door Briljant Entertainment uit Aalsmeer. Na deze vrolijke opening begon dan toch echt de
wedstrijd. De pre junioren uit de C
categorie (2006/2007) mochten als
eersten de vloer op voor hun oefening. Sanne de Vries en Filipa Madaleno Almeida van SV Omnia behoorden tot deze groep. Sanne deed
voor de tweede keer mee aan de
Omniacup. Ze deed twee oefeningen, touw en zonder materiaal. Voor
Filipa was het de eerste keer en ze
deed een oefening zonder materiaal. Ze eindigden op een respectievelijke 14de en 15e plaats. Om half
elf was het de beurt aan de meisjes in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar,
de mini’s. Sofia Pipera, Luna Hoogendoorn, Fleur Paulus en Daniella
Boas kwamen uit in deze leeftijdscategorie namens SV Omnia 2000.
Deze categorie is dit jaar voor het
eerst toegevoegd aan het programma. De meisjes deden allemaal voor
de eerste keer mee en hebben daarmee een mooie medaille verdiend.
Sofia heeft daarnaast nog de prijs
voor aanstormend talent ontvangen
en Fleur ging met een leuke knuffel naar huis als pechprijs. De benjamins van Omnia (2008/2009) uit de
C-categorie Amélie Wilderdijk, Yara
van Dillewijn en Zoey van der Weele
deden een oefening zonder materiaal en zijn geëindigd op een respectievelijk mooie 6e, 7e en 10e plaats.
Aan het einde van de ochtend konden de pre junioren uit de B categorie (2006/2007) van start. Ook in
deze categorie verschenen er gym-

nastes van SV Omnia op de vloer.
Senna Buskermolen en Noor Cleveringa deden allebei twee oefeningen, zonder materiaal en bal. Senna behaalde een mooie 5e plaats en
Noor eindigde op de 14e plaats. Na
de lunch kon het middagprogramma beginnen met de junioren C
(2003/2004/2005). In deze categorie
ook weer twee gymnastes van SV
Omnia, die elk twee oefeningen deden. Edita Oganisjan heeft met haar
knots en hoepeloefening de vierde
plek behaald. Noa Spaargaren behaalde de 7e plaats met touw en
hoepel. Direct aansluitend was het
de beurt aan de junioren B waaronder Jikke van der Meer en Madelief Riepe van SV Omnia. Jikke eindigde op de 7e plek met haar knots
en baloefening en Madelief werd
10e met bal en hoepel. De middag
eindigde met de senioren. Manon
van der Ploeg van SV Omnia kwam
uit in de C categorie met haar lint
en knotsoefening en behaalde een
mooie 6e plaats. In de B categorie
eindigde Anahit Oganisjan op de 5e
plek met knots en hoepel. De middag werd afgesloten met twee demonstraties. De twee trainsters
van SV Omnia en Rythmic Dreams
Gymnastics Academy Haarlemmermeer Ilse Huiskens en Lisa Vos lieten een prachtige vrije oefening zien
met lint, toch één van de meest aansprekende materialen binnen de ritmische gymnastiek. Na de prijsuitreiking volgde nog een groepsfoto
met alle deelnemende gymnastes
van dit prachtige internationale gezelschap. En onder applaus van de
goed gevulde tribune volgde tot slot
de afmars.
SV Omnia kan terugkijken op een
zeer geslaagde dag en een goed en
strak georganiseerd jaarlijks evenement. Met dank aan alle vrijwilligers die van deze wedstrijddag een
feestdag wisten te maken.
Na een lange dag in De Bloemhof
gingen alle meisjes weer huiswaarts
met een leuke goodiebag en uiteraard weer opgedane wedstrijdervaring voordat het wedstrijdseizoen in
januari 2018 van start gaat.

Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A

FC Aalsmeer hard onderuit
tegen Forum Sport
Aalsmeer - Eersteklasser FC
Aalsmeer is afgelopen zaterdag 18
november tegen de tweede achtereenvolgende nederlaag aangelopen. Op bezoek bij Forum Sport in
Voorburg leed de formatie van Cor
van Garderen een ruime 3-0 nederlaag. Persoonlijke fouten deden de
Aalsmeerders de das om. De 2-0
rust en achterstand lag niet zozeer
aan de kracht van Forum Sport,
maar kwam meer door concentratiegebrek bij FC Aalsmeer achterin.
FC Aalsmeer had bovendien moeite met het creëren van kansen. Het
gemis van Lilinho Martins laat zich
duidelijk voelen. Het spel was te statisch en voorspelbaar zodat de gastheer uit Voorburg ogenschijnlijk

makkelijk op de been bleef.
Na rust probeerde de bezoekers
met de wind in de rug de opgelopen schade te herstellen, maar het
ontbrak aan de juiste wedstrijdmentaliteit. Er kwamen wel kansjes maar het was allemaal te weinig. In de slotminuten maakte Forum Sport er ook nog 3-0 van. Door
deze nederlaag is het gat met koploper Sportlust’46 opgelopen naar 5
punten. De derde positie blijft wel in
handen. Komende zaterdag 25 november komt nummer 2 ARC uit Alphen aan den Rijn op bezoek. Alle
hens aan dek dus. Om mee te blijven doen met de bovenste plaatsen
is winst noodzaak.
Arno Maarse

Amsterdamse Crosscompetitie
Wedstrijden
veldvoetbal
Zaterdag 25 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - A.R.C. 1
F.C.A. 2 - V.V.C. 2
F.C.A. 3 – V.E.W. 4
F.C.A. 4 – Z.S.G.O./W.M.S 3
F.C.A. 5 – A.G.B. 2
F.C.A. 6 – H.Y.S. 3
O.F.C. 5 - F.C.A. 7
A.M.V.J. 4 - F.C.A. 8
F.C.A. 45+1 – T.O.G. 45 +1
Vrouwen
VVA/Spartaan V2 - FCA V1
F.C.A. V2 – Top Actief V2
R.K.D.E.S,
Vrouwen
DEM (rkvv) V1 - RKDES V1
S.C.W.
S.C.W. 4 – Buitenveldert 3

14.30 u
11.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.45 u
14.30 u

S.C.W. 5 - Velsen (rkvv) 3
12.30 u
S.C.W. 35 +1 – H.F.C. 35+1 14.30 u

Weer zege Tristan Geleijn

Zondag 26 november:
F.C.AALSMEER
D.I.O.S. 1 - F.C.A. 1
F.C.A. 2 - Fortius 2
F.C.A. 3 – H.Y.S. 4
F.C.A. 4 - Hoofddorp 7
A.F.C. 9 - F.C.A. 5

14.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – A.S.C. 1
R.K.D.E.S 2 - K.D.O. 2
D.I.O 2 - R.K.D.E.S. 3
RKDES 4 – United/DAVO 2
R.K.D.E.S. 6 – D.E.V.O.’58 4

14.00 u
11.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u

Rijsenhout - Veldrijder Tristan Geleijn is ook afgelopen zondag ongeslagen gebleven in de Amsterdamse
Crosscompetitie. De nieuweling uit
Rijsenhout zegevierde onbedreigd
en heroverde bovendien de koppositie in het tussenklassement, die hij
eerder had verspeeld door een dagje fietsrust te nemen. Zondag 19 november verscheen zijn naaste belager Elian Lagendijk niet aan de start.
Geleijn heeft nu een voorsprong van
zes punten op Lagendijk.
In de zesde wedstrijd, op een loodzwaar parcours in de Waarderpolder bij Haarlem, eindigde Sven Buskermolen uit Kudelstaart als vijfde.
Hij handhaafde zich daardoor in het
klassement op plek drie. Bij de junioren en eliterenners finishte eerstejaars Gijs Eekhoff uit Rijsenhout

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
15.00 u
12.00 u
12.45 u

14.30 u

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

als 26ste. In deze categorie ging de
winst naar Dennis Souverein. Komende zondag 26 november is de
zevende van de twaalf ritten tellende competitie. Er wordt dan gereden bij de recreatieplas in Ouderkerk aan de Amstel. Het programma begint om 10.00 uur met jeugdwedstrijden. De nieuwelingen, junioren en eliterenners onder 40 jaar
vertrekken om 12.15 uur. Junior
Owen Geleijn liet de rit in de Crosscompetitie aan zich voorbij gaan
en koos zondag voor een internationaal getinte wedstrijd in de bossen
bij Lieshout. Hij klasseerde zich als
veertiende. Een dag eerder was zijn
broer Tristan in een nationale cross
in Hilversum als 21ste binnen gekomen. Sven Buskermolen eindigde er
als 46ste.

Aalsmeer - Zaterdag 18 November was er een internationaal karate
toernooi in Zevenhuizen waar door
verschillende landen aan mee werd
gedaan. Ook karatevereniging Wassanim uit Aalsmeer was van de partij met twee leden, die ook nog eens
in de prijzen vielen. Luuk Ottevanger wist een zwaar bevochten tweede prijs te behalen met sparren en
Kaylee Buijs kwam in een grote pool
met meisjes die een veel hogere
band hadden. Groot respect daarom dat zij een zeer verdienstelijke derde plaats behaalde met sparren en een tweede plaats met loopvormen die zij heel verdienstelijk liet
zien. Het was dus een mooie dag
voor assistent trainer Kees Steegman die zijn kleindochter Kaylee zo
zag vlammen.
De karate trainingen worden tegenwoordig in de Rozenstraat 2b gegeven op donderdagavond en op zaterdagmiddag. Bij interesse mag er
twee keer gratis een proefles ge-

daan worden. Informatie bij trainer
Johan van de Nald via 06-46827613,
Kees Steegman via 06-53114752 of
kijk op de website www.wassanim.
nl. Karate is beslist geen gevaarlijke sport, het is wel goed voor het
zelf vertrouwen en de conditie zowel voor jongens, mannen en meisjes en vrouwen. Kom gerust eens
kijken of meedoen.

Voetbal zondag

Nederlaag FC Aalsmeer
na fouten in 2e helft
Aalsmeer - De vraag zal blijven wat
gebeurde er afgelopen zondag 19
november bij FC Aalsmeer wat niet
allemaal nodig was en wat zeker tot
een beter resultaat had kunnen lijden. De wedstrijd was nog geen minuut oud toen Rem Pasternak een
mooie kans aan zich voorbij liet
gaan, daarna moest doelman Jeremaih Veldman handelend optreden.
Dezelfde Jeremaih ging bijna in de
fout na slecht uittrappen, gelukkig
ging de bal net naast na te haastig schieten van een van een speler van WVC. In de 20e minuut liet
Rem Pasternak zien wat hij kan. Nadat Damion Veldman de bal breed
op hem gaf haalde Rem met een
machtige trap van zeker 20 meter uit
en liet de keeper van WVC kansloos
met een dwarrelende bal. Werkelijk
een schoonheid van een doelpunt:
1-0 en op dat moment verdiend.
Na een mooie combinatie van Nick
Sluys en Karol Kocon, gaf de laatste
een mooie voorzet aan Joost van der
Zwaard. Helaas kon de keeper de
kopbal net onder controle krijgen.
Steeds nadrukkelijker ging scheidsrechter S. Khealiram zich met het
spel bemoeien en daar werd de
wedstrijd niet beter door. Eerst was
Richard de Vries de gebeten hond.
Na een lichte overtreding werd de
bal in de 16 meter gebracht, daar
werd de bal hard op doel geschoten
en in een wir war aan spelers werd
de bal met de arm geraakt door de
speler van FC Aalsmeer. Penalty,
terwijl de regen op dat moment met
bakken uit de hemel viel en een hele mooie regenboog de lucht kleur-

de, pakte Jeremaih Veldman op
prachtige wijze de bal uit de rechterhoek. Tot ieders verrassing complementeerde Richard de Vries zijn
keeper, maar scheidsrechter Khealitam dacht dat het voor hem bedoeld
was en gaf Richard de Vries een onterechte gele kaart. Even later kwam
de FC goed weg na een schot die via
de schoen van Richard over het doel
vloog. Tot de rust hield FC Aalsmeer
de voorsprong vast, maar het werd
minder. In de tweede helft ging het
fout waar het maar fout kon gaan. In
de 52e minuut kreeg Jeremaih Veldman een bal niet goed onder controle en via zijn arm viel de bal in
het doel: 1-1. Nog geen halve minuut later gleed Nick Sluys (speelde
verder een prima partij) uit en weer
was het Roy Weerman die de trekker wel heel gemakkelijk kon overhalen: 1-2, wat een deceptie. FC
Aalsmeer ging wisselen, Bas Voortman voor de tegenvallende Daryl Haine. In de 60e minuut was het
Nick Sluys die het nog met een mooi
schot probeerde, maar net te hoog.
Ook invaller Bas Voortman probeerde het ook nog, maar was net iets
te laat. Joost van der Zwaard eruit
voor Dylon van der Heyden en Stender Piet voor Joeri van der Schraaf,
maar er veranderde niets, in de 85e
minuut was het echt over en uit na
een verwoestende schot van Arne van Klein: 1-3, ook doordat Daimon Veldman met krampverschijnselen aan allebei zijn kuiten het veld
moest verlaten. Kortom, aanstaande
zondag 26 november Dios uit en zijn
er weer nieuwe kansen!

FC Aalsmeer zondag speelde thuis. Foto: www.kicksfotos.nl

Weer darten in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Genoten van het kijken naar de World Dart Masters op
televisie, maar zelf een pijltje gooien
blijft toch het allerleukst! Vooral als
er dan zo’n mooie hoogste finish van
164 wordt gegooid door Tibor Hoogervorst : Twee keer triple 19 / Bull’s
Eye. Na de poules was er een spannende finale bij de heren-winnaarsronde tussen Chris Brouwer en ErikJan Geelkerken die werd gewonnen
door Chris met 5-4.
In de heren-verliezersronde won

Piet van Overbruggen van Ronald
van der Meer met 4-2.
Jammer genoeg was er deze avond
geen damespoule, maar toch een
bloemetje voor Henny Taal.
Morgenavond vrijdag 24 november
is de volgende speelavond in ’t Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 77 in
Oude Meer. De zaal gaat open vanaf
19.30 uur voor inschrijving à 4 euro
per persoon. Aanvang is 20.30 uur.
Iedereen vanaf 16 jaar is van harte
welkom.
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Honk- en softbalvereniging

Tafeltenniscompetitie

Kampioensfeest bij Thamen

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
18 november werd het seizoen bij
honkbal- en softbalvereniging Thamen afgesloten met een groot kampioensfeest. De kampioensteams
mochten het podium op voor hun
huldiging. In het 55ste levensjaar
waren er maar liefst vijf kampioensteams, alle drie de Honkbal Pupillen
teams werden kampioen. De Softbal Dames 1 zijn kampioen geworden en ook de Honkbal Senioren 1
werden kampioen, met voor deze
teams ook promotie in het verschiet.
Schitterende prestaties dus voor de
teams en hun coaches en begeleiders. Iedereen ging met een paar
mooie herinneringen aan dit speeljaar naar huis. Op de avond zelf
werden ook de MVP’s (Meest Waardevolle Speler/spelester) van ieder
team in het zonnetje gezet.
Succesvolle evenementen
Naast het succesvolle wedstrijdseizoen waren er dit jaar bij Thamen ook nog een aantal succesvolle evenementen. Begin mei was er
de Welcome Friends dag waarbij alle jeugdleden een vriendje of vriendinnetje mochten meenemen. Met
schitterend weer was er een enorme opkomst en konden er veel kinderen een leuke eerste kennismaking met de sport hebben.
Ook was er in mei ruimte voor een
Mixed Slowpitch Bedrijventoernooi
waarbij een aantal bedrijven uit de
regio voor het eerst kennis kon-

den maken met deze iets simpelere variant van de sport. Begin juni
was er wederom een enorm evenement, maar deze keer voor verenigingsteams die op bezoek kwamen
voor de Landelijke Beeball dag die
Thamen mocht organiseren voor de
KNBSB. Wel 27 teams uit de regio
kwamen bij Thamen op bezoek voor
een geweldig mooi toernooi. Ook
in oktober mocht Thamen nog een
groot toernooi organiseren voor de
Bond, nu waren er 13 mixed slowpitch teams voor het End-of Season Tournament. Elk team mocht die
dag drie tot vier wedstrijden spelen
en de dag werd afgesloten met een
echte Homerun Derby.
Start nieuw seizoen
Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor seizoen 2018 alweer gestart,
vanaf begin januari start de zaaltraining weer voor de diverse teams.
Ook in maart 2018 organiseert Thamen een aantal toernooien waarbij
de teams kunnen warmdraaien voor
de competitie die in april start.
Zoals het er nu uitziet komt er eind
april ook een Amerikaans Little
League team op bezoek bij Thamen
en dat is natuurlijk hartstikke spannend.
Lijkt het je ook leuk om te honkballen, softballen, beeballen of slowpitchen? Geef je dan nu op via het email adres: nieuweleden@thamen.
info. Je mag dan geheel gratis vier
keer mee komen trainen.

Bloemenlust 1 goed op
weg naar kampioenschap

Volleybal

MJK winnaar van tiende
Financials Beachtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen week stond
volop in het teken van de tiende editie van het Financials Beachvolleybal toernooi in de Beach. Tijdens dit
jaarlijks terugkomende evenement
namen diverse financiële bedrijven
uit de regio het tegen elkaar op en
streden zij voor de eeuwige roem.
In een spannende finale bleek uiteindelijk nieuwkomer MJK te sterk
voor Signum Notariaat, waardoor
zij zich voor komend jaar officieus
kampioen mag wanen.
Doordat ook de Rabobank, Berghoef, Flynth en de Westeinder acte
de présence hadden gegeven, was
er dit jaar een mooi en sterk deelnemersveld aanwezig. Met twee poules van vier ging het toernooi gelijk
spectaculair van start, waarbij het
in ieder team niet aan kwaliteit ontbeerde. Diverse set-ups vlogen als
aangestoken vuurpijlen de lucht in,
smashes werden door talloze blocks
onklaar gemaakt en ook aces vielen

aan de lopende band. Hoewel Sinterklaas afgelopen donderdag nog
niet in het land gesignaleerd was,
werden er op verschillende velden
al diverse cadeautjes uitgedeeld.
Tussen de ‘bedrijven’ door waren er
ook zeker een hoop mooie, fanatieke en kolderieke rally’s het vermelden waard. En mocht u nu als bedrijf denken: “Dit moet ons ook wel
lukken.” Doe mee, alle medewerkers
van (Aalsmeerse) financials zijn ook
in 2018 weer van harte welkom.
Organisator en tevens topbeachvolleyballer Sven Vismans kon ook met
een brede glimlach terugblikken
op een geslaagd toernooi. Doordat
MJK na een verbeten strijd de titel
wist te pakken, zal zij volgend jaar
de organisatie op zich moeten nemen en natuurlijk wordt gehoopt
dat veel oude en nieuwe teams welkom geheten mogen worden tijdens
alweer de elfde editie van het Financials Beachvolleybal toernooi.

Titel verdedigen niet gelukt

Aalsmeer - Met twee gewonnen
wedstrijden in een week heeft Bloemenlust 1 zeer goede zaken gedaan
in de strijd om het kampioenschap.
Woensdag werden in de Bloemhof
al de bezoekers van Heemskerk 2
met 8-2 verslagen, maar vooral de
inhaalwedstrijd op vrijdagavond in
Hillegom tegen de nummer 2 Sporting SDO 2 was cruciaal in de titelstrijd. Het werd een titanengevecht
tot na middernacht, met vijf partijen in vier games en ook vijf waarbij zelfs een vijfde game de beslissing moest brengen. Bloemenlust
begon goed met een knappe zege
van Bart Spaargaren op de sterkste
tegenstander (hoogste winstpercentage van de poule) met 11-13 in
de viijfde game, waarna ook Johan
Berk zijn eerste partij in vijf games
wist te winnen. Ed Couwenberg had
kansen om de stand op 0-3 te brengen, maar in een (wederom) spannende partij moest hij na vijf games
en enkele matchpoints toch zijn tegenstander feliciteren (14-12).
Bart en Johan wisten vervolgens het
dubbelspel op hun naam te schrijven, maar de volgende twee enkelspelen van Bart en Ed gingen nipt
verloren, waardoor de stand op 3-3
kwam. Met zijn tweede overwinning
bezorgde Johan Bloemenlust weer
de voorsprong, die door een zege
van Ed werd uitgebouwd naar 3-5.
In alweer een spannende wedstrijd
kon Bart helaas niet voorkomen dat
Sporting SDO weer terugkwam naar
4-5. In de laatste partij van de avond
was het aan Johan om te proberen
het winnende punt binnen te halen
tegen Richard, de sterkste SDO-er.

In een bloedstollende partij, waarin Richard vooral aanviel en Johan
verdedigde, kwam Johan eerst op
een 2-0 achterstand. Maar steeds
beter verdedigend en meer ballen
terugbrengend bracht Johan zijn
aanvallende tegenstander toch aan
het wankelen om zo uiteindelijk de
wedstrijd alsnog te winnen (12-10,
11-9, 9-11, 9-11, 8-11) en voor de
4-6 einduitslag te zorgen. Met nog
twee wedstrijden te gaan is de voorsprong op Sporting SDO hierdoor
opgelopen naar 9 punten.
Bloemenlust 2 speelde uit tegen
Tempo Team 12. Danny Knol lijkt
weer op de weg terug en won al
zijn partijen en ook samen met Peter Velleman het dubbelspel. Horst
Krassen won één partij en helaas
verloor Peter zijn enkel partijen,
waaronder een in vijf games. Eind
resultaat: 5-5. Met nog twee wedstrijden te spelen staat Bloemenlust
1 punt voor op Tempo Team en 7 op
de laatste in de poule HBC.
Door een matige competitiestart
was Bloemenlust 3 al vrij snel kansloos om als eerste te eindigen. Maar
de aanstaande kampioen VDO 2
werd in eigen huis in Uithoorn wel
verrast met een 5-5 gelijkspel en
uitstel van het geplande kampioensfeest (de champagne stond al
klaar). Jan Spaargaren verschalkte 2 aanstaande kampioenen en
Dirk Biesheuvel en Philippe Monnier wonnen ieder een keer. Het vijfde punt werd door Jan en Dirk gescoord in het dubbelspel.
De strijd om de tweede plaats blijft
spannend in de resterende twee
wedstrijden.

Geen podiumplaatsen voor
sjoelers op NK-teams
Veldrijders gaan weer voor
eigen Ouderkerker Cross
Amstelland - Komende zondag 26
november is alweer de achtste editie van de Ouderkerker Cross. Ook
dit jaar zal er weer een groot en
sterk deelnemersveld aan de start
staan en wordt er weer een fraai
parcours uitgezet langs de Ouderkerkerplas. De ‘thuisrijders’ van organiserende vereniging WTC De
Amstel zijn in vorm, zo bleek in de
afgelopen crossen en zullen weer
voor de prijzen gaan. Enkele Ouderkerkers gaan proberen in hun
thuiswedstrijd op het podium te komen. In het hoofdnummer, de categorie onder de 40 jaar, is het even
afwachten welke toppers zich allemaal zullen melden. Als de jonge Ouderkerkers Teun Mouris, Niek
Voogt en Victor Broex aanwezig zijn,
dan zijn ze zeker podiumkandidaten. Broex was vorig jaar de winnaar, voor zijn trainingsmaat Mouris en Voogt won hij de Nieuwelingenkoers, maar heeft nu de stap
naar een hogere categorie gemaakt.
Zij zullen in ieder geval proberen
om de Haarlemse klassementsleider Dennis Soeverein te kloppen.
Bij de Nieuwelingen (15/16 jaar) en
de Dames hebben de thuisrijders
ook kans op een zege. De categorie
wordt beheerst door Tristan Geleijn
van WTC De Amstel, maar wellicht
doen ook Wessel Mouris en Sander
Brandse een gooi naar de zege. Ook
in de Damesklasse zijn verschillende Amstelrensters als Rosan Koper
en Judith Jelsma vaak succesvol. In
de Mastersklasse, renners van 40
jaar en ouder, is Marcel Witte van
WTC De Amstel de favoriet, maar

Wil winnaar bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 6 december vanaf 14.00 uur in het Pa-

zijn clubgenoten Jeroen van Hoeijen, Hamish Morrin, Michael Breedt
en vooral Amstelvener Patrick Molenaars zitten hem op de hielen. In
de Jeugdklasse (tot 14 jaar) heeft
de thuisclub ook enkele toppers met
de klassementsleider Mees van Duren, maar ook Jelle Boonstra, Sander Brandse, Viego Tijssen, Michel
Mouris en Julian Vergouw staan wel
eens op het podium. In de wedstrijden voor Schooljeugd en de Mountainbike Funklasse zullen veel plaatselijke coryfeeën proberen op het
podium te komen.
Programma
De Oudekerker Cross begint om
10.00 uur met een Jeugdcross en
een cross voor Schooljeugd. Om
11.00 uur start de Masters 40+ en
Funklasse MTB. Om 12.15 uur klinkt
het startschot voor Senioren 17 tot
39 jaar, Nieuwelingen en Dames
Voor de Funklasse en Schooljeugd
kunnen deelnemers zich vooraf inschrijven via amstelcross@upcmail.
nl. De wedstrijd maakt onderdeel uit
van de ‘Amsterdamse Crosscompetitie’. Start is op de Aan de Wind in
Ouderkerk en de finish is naast het
strand. Voor het publiek wordt het
een goed te volgen wedstrijd, omdat de renners op tweederde van
het parcours van ruim 3 kilometer in
beeld zijn.
Op 26 november zijn delen van het
Ouderkerkerplasgebied van circa
8.30 uur tot 14.00 uur niet vrij toegankelijk voor publiek. Hondenbezitters wordt verzocht honden aangelijnd te houden.

rochiehuis in de Gerberastraat.
Het kaarten op 15 november is
gewonnen door Wil ter Horst met
5821 punten. Op twee is Rudolf
geëindigd met 5694 punten, op
drie Wim Reuling met 5655 punten en op vier Tinie Braat met 5371
punten.

Aalsmeer - Zaterdag 18 november
is het NK-teams in Voorthuizen gesjoeld. Patrick Haring en Cock Tukker, die al een aantal jaren een samengesteld team vormen met Ronald Polman en Tim van Sommeren en dit jaar onder team EMWSV
Team 1 meededen, moesten hun titel verdedigen, die zij vorig jaar als
Aalsmeer Team 1 behaalden in de
Hoofdklasse. Het werd een zeer
spannende strijd, maar de laatste
bakken nekten de Aalsmeerders.
Het verschil met de eerste plaats
was slechts 34 punten. Team Oost,
een samengesteld team van de Regio Oost, werd Nederlands kampioen met een gemiddelde van 142,19.
Zaanstad 1 werd tweede met 19
punten verschil en 4 punten er achter kwam Ter Apel 1. Met 141,76 werden Cock en Patrick, die een hoger
gemiddelde hadden dan het kampioenschap vorig jaar, slechts vierde. In
de 1e Klasse deed Aalsmeer 2 mee.
Marja Springin’tVeld, Petra Houweling, Kees Verbruggen en Marry Verhoeven werden zesde met een gemiddelde van 132,86. Het Amsterdamse EASV 1 pakte de overwinning
met 136,28. In de 2e Klasse deden
twee Aalsmeerse teams mee. Ook
hier geen denderende uitslag voor
de beide teams. Aalsmeer 3 (Mirjam
van den Berg, Thijs Brozius, Hans
van Leeuwen en Wim Eijlers) werd
vijfde met 124,90. Aalsmeer 1 (Karin Dijkstra, Elisa Houweling, Sjaak
Siebeling en Wijnand Springin’tVeld)
voegde zich toe aan de uitslag met
plaats zes. Gemiddeld kwamen zij tot
123,46. De Nijkerkse Sjoelclub Team
3 werd hier kampioen met 129,61 gemiddeld, een aanzienlijk verschil.

ZABO ronde 5 in
Proosdijhal
Kudelstaart - De ZABO competitie
wordt aankomende zaterdagavond
25 november voortgezet met de vijfde speelronde. De zaalvoetballers
komen in actie in de Proosdijhal aan
de Edisonstraat. Het avondje ZABO
begint om 19.00 uur met de wedstrijd tussen IBH Aalsmeer en Amsec Piller. Vervolgens verschijnen
om 19.45 uur de teams van LEMO
en Polonia Aalsmeer aan de aftrap.
Om 20.30 uur speelt Bolas Underwear tegen Koning Nieuwendijk en
om 21.15 uur tenslotte start koploper Met & Co tegen Football Fanatics. Supporters zijn van harte welkom en publiek heeft gratis toegang
tot de tribunes van de sportzaal.
Stand vooraf:
Met & Co 4-12, Polonia Aalsmeer
4-12, Bolas Underwear 4-9, Football Fanatics 4-6, LEMO 4-6, Koning
Nieuwendijk 4-3, IBH Aalsmeer 4-0,
Amsec Piller 4-0 Meer informatie is
te vinden op de website: www.zaboaalsmeer.nl

Competitieavond
Op 16 november was eerst de eigen
competitieavond in het Dorpshuis. In
de hoofdklasse was de hoogste eer
voor Albert Geleijn, gevolgd door
Cock Tukker en Petra Houweling. In
de A-Klasse werd Elisa Houweling
eerste, op twee Jacob van ‘t Hof en
op drie Peter van der Zaal. In de BKlasse was de winst voor Kees Verbruggen, gevolgd door Margriet de
Vries op twee en Dirk Mol op drie.
In de C-Klasse was Pleun van Verseveld de beste, gevolgd door Klaas
de Vries en Jan Geleijn Dzn.De volgende clubavond is op donderdag 30
november. Mocht u sjoelen in competitieverband ook leuk lijken? Kom
gerust een keer proberen. De avonden, die om de twee weken op donderdag gehouden worden in het
Dorpshuis in Kudelstaart, beginnen
om 20.00 uur. Er wordt in 4 klassen
(op eigen niveau) gesjoeld en per
competitieavond worden er 2 x 10
bakken gegooid. Kijk voor informatie
op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Peter Bakker 1e
bij het darten
Aalsmeer - Op dinsdagavond 17
november om acht uur begon men
weer aan de dartscompetitie in ’t
Middelpunt. De zaal was vanaf half
acht open om in te schrijven en alvast wat darts te gooien en de spieren op te warmen. Bij Peter had het
‘voorwerken’ resultaat, aan het einde van de avond bleek dat hij eerste
was geworden. De tweede plaats
was voor Sebastiaan Dolk, hij liep
wel wat te morren, maar dit bleek
niet nodig te zijn. Z’n broer Franklin werd derde, hij kon net de dubbels niet op tijd uitgooien, Ben van
Dam eindigde dit keer op de vierde
plaats, Kees de Lange nam de vijfde plaats in, en Ted van Galen werd
zesde, Ook eens darten en 16 jaar
of ouder? Kom gezellig langs en
doe mee. Deelname kost 2,50 euro per keer. Van harte welkom in
het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.

Chris, John, Mimoun, Martin en Erik Jan.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Hoogste uitgooi dit seizoen
voor Mimoun Haouli
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was in het Dorpshuis van Kudelstaart het twee wekelijkse dartsfeest. De dartclub Poel’s Eye was
wederom in het grand café. Door
de huidige opstelling van de dartstellingen was het weer extra gezellig, namelijk met bar in de dartszaal,
een prettige bijkomstigheid. Vol
goede moed en volle glazen vielen
de darters met hun pijlen de dartsborden weer aan. Martin Bax was
de laatste weken de man in vorm,
maar werd nu dwars gezeten door
een oud gediende; Mimoun Haouli. Precies tien jaar geleden kwam
Mimoun een seizoen lang darten bij
de Poel’s Eye. In die tijd was de opkomst, en dus ook het niveau, ongekend hoog. Hij won dat seizoen
knap een speelavond en eindigde
als vierde in de eindstand. Mimoun
liet zien het darten niet te zijn verleerd. Niet alleen was hij er verantwoordelijk voor dat Martin naar
het tweede niveau moest, ook had
hij met een zeer mooie 164 finish
de hoogste uitgooi van de avond.
Dit was tevens de hoogste uitgooi
van het seizoen tot nu toe. Mimoun
strandde uiteindelijk in de halve finale, net als de verrassende Huib
Gootjes. De finale ging uiteindelijk tussen Erik Jan Geelkerken en
Christopher Brouwer. Bieden hadden dit seizoen gek genoeg nog
niet de finale gehaald, zij strandden
steeds in de halve finale (Erik Jan

Kaartavond bij
De Kleine Poel

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Bovenkerk - Vrijdag 24 november
organiseert IJsclub de Kleine Poel
een kaartavond. Deze wordt gehouden in het Noorddamcentrum,
Noorddammerweg 1 in Bovenkerk.
Er kan geklaverjast en bij voldoende
animo gebokst worden. De avond
wordt afgesloten met een verloting
waarbij een keur aan prijzen te winnen valt. De zaal is open vanaf 19.30
uur. Om 20.00 uur is er een korte jaarvergadering. Hierna wordt er
met het kaarten gestart.

Aalsmeer - Komende vrijdag 24 november is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Dreef 1. Iedereen
is van harte welkom. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Het klaverjassen op 17 november is gewonnen door Guda Kluinhaar met 5371
punten. Op twee Marja van Schip met
5336 punten en op drie Ben Blom met
5209 punten. De poedelprijs was voor
Cor Knol met 3255 punten.

drie keer, Chris één keer). Erik Jan
won in totaal tot nu toe zeven speelavonden, waarvan drie vorig seizoen. Voor Chris was het echter alweer twee seizoenen geleden dat hij
de laatste van zijn vier speelavond
overwinningen boekte. Toch mocht
Chris na een mooie finale weer een
overwinning bijschrijven, een knappe prestatie. De Poel’s Eye had vier
niveaus, waarover volgende week
meer. Om de personen op de foto
te verklaren; John Guldemond won
knap de finale van het tweede niveau van Martin. Niet alleen oudgedienden zoals Mimoun, maar ook
‘nieuwe’ darters zijn uiteraard van
harte welkom bij de dartclub Poel’s
Eye. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Man, vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar
en dankzij het vier niveaus systeem
komen alle darters zoveel als mogelijk op hun eigen niveau terecht. Volgende week vrijdag 1 december is
het volgende dartsfeest. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname
kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie
te vinden.

Bridgeavond bij
Onder Ons
Aalsmeer - De bridgeavond bij Onder Ons op 15 november is in de Alijn gedeeld gewonnen door Bep
Heijtel en Anita Martens en Jaap
en Henk Noordhoek met 57.81%. Op
drie zijn Jaap Geleijn en Gonny van
der Zwaard geëindigd met 55.21%.
In de B-lijn waren Marja Barendsen en Els Scholten de beste spelers met 61.98%. Op twee Toon en
Dirma Koningen met 61.46% en op
drie Frits en Stien Blommestijn met
59.90%. In de C-lijn waren Rietje
van der Zwaard en Joke Hendrikse met 65.10% onverslaanbaar, gevolgd door Tijmen van Dongen en
Martin van der Laarse met 58.85%
en Tiny Brander en Hanneke van
Dorp met 57.29%.

23 november 2017

Basketbal Heren 1 op een
gedeelde eerste plaats
Aalsmeer - De basketballers van
BV Aalsmeer wonnen hun thuiswedstrijd tegen Lake City Players
uit Uitgeest met 57-46. Uiteindelijk was dit weer een eenvoudige
overwinning, maar vanzelf ging het
ook nu weer niet. Na 4 minuten, bij
een stand van 6-8, nam coach Kees
Buskermolen een time-out, maar de
wedstrijd kantelde pas echt toen
Jim Commandeur en Bram Buskermolen na 8 minuten in het veld kwamen. Door hun harde werken, voor
in de zoneverdediging, kwamen de
bezoekers nauwelijks nog aan fatsoenlijk uitgespeelde aanvallen toe.
Aalsmeer kwam plotseling op voorsprong (17-14 na het eerste kwart)
en deze lijn werd prima doorgetrokken in het tweede kwart. Bij een veilig lijkende voorsprong van 23-14
werd weer terug gewisseld. Helaas
vervielen de basisspelers in dezelfde
fouten: onzorgvuldig verdedigend
werk en veel te veel onnodig balverlies zorgden ervoor dat Lake City bij een ruststand van 29-26 weer
mocht hopen op een goed resultaat. In de tweede helft schakelde
Aalsmeer om naar een man-to-man
verdediging. Deze omzetting zorgde voor veel meer beleving bij de
Aalsmeerders en het krachtverschil
werd beter in de stand weergegeven. Via 45-34 liep Aalsmeer zelfs
uit naar 51-34. De press-verdediging van de bezoekers kwam te laat
om de Aalsmeerders nog in de problemen te brengen. De winst ging
met 57-46 verdiend naar de thuisploeg. Door het verlies van koploper
Challengers is Aalsmeer op gelijke
hoogte op de eerste plaats terecht
gekomen.
Winst voor U 18
U 18 won eveneens hun wedstrijd
tegen hun leeftijdsgenoten van Lake City Players. In de eerste periode werd onmiddellijk in een hoog
tempo afstand genomen en bij 153 leek de wedstrijd al voortijdig beslist. In de tweede periode veranderden de tegenstanders naar een zone verdediging waar Aalsmeer aanvankelijk veel moeite mee had. Via
28-13 werd het 39-23 aan het einde van het derde kwart. In de vierde periode blonk Dex van Klingeren
uit, ook omdat hij steeds prima werd
aangespeeld door zijn teamgenoten. Door het hogere tempo in de
vierde periode werd uiteindelijk gemakkelijk gewonnen met 57-31.
Monsterzege U 16
De U 16 behaalde een monsteroverwinning op Alkmaar Guardians. Hoewel het geblesseerd uit-

vallen van center Jorre van Beek,
al vroeg in de tweede periode, een
enorme aderlating leek, ook al omdat Aalsmeer geen wisselspelers
meer had, denderde het team in superhoog tempo over de bezoekers
heen. Bij rust was er door een uitstekend gespeelde full-court-press
verdediging al een voorsprong van
47-4. De tweede helft werd door de
coaches Dirk en Meindert Buskermolen benut om bij wijze van training het team in een 1-3-1 zoneverdediging te laten spelen. Hoewel alle vijf overgebleven spelers voortreffelijk speelden was het spel van
Fher Brilleman extra opvallend. Niet
alleen scoorde hij onder meer twee
driepunters, maar vooral achterin de
verdediging zorgde hij ervoor dat de
Alkmaarders nauwelijks kansen tot
scoren kregen. Met de uitslag van
82-10 mochten de bezoekers niet
eens ontevreden zijn.
Gedeelde tweede plaats
Het tweede U 16 team speelde opnieuw een spannende wedstrijd,
dit keer tegen het op de tweede
plaats staande MBCA uit Amstelveen. Opvallend was het sterke spel
van Robin Coumans en Corné Klein
Gunnewiek die hun twee boomlange tegenstanders aardig wisten te neutraliseren. Heel fijn was
ook weer de aanwezigheid van Zion Overwater die met zijn snelheid
meteen zijn belang voor het team
liet zien. Goed scorend werk van Milo Schuijt, prima spelverdelen door
Luuk Rinkel en heel hard werken
door het hele team zorgden voor
een verdiende overwinning (44-36)
waardoor dit team naast MBCA op
een gedeelde tweede plaats is terecht gekomen.
U 14: Sprongen vooruit
De complimenten gaan opnieuw uit
naar de U 14. De nederlaag (24-47)
die het leed tegen Alkmaar Guardians voelde zeer zeker als een overwinning, omdat het spel met sprongen vooruit gaat. Ondanks de absentie van Gijs Wentzel (ziek) speelde het team vol overgave, en waren
er meerdere uitstekend uitgespeelde aanvallen te zien. En hoewel de
uitslag anders doet vermoeden kregen de Alkmaarders de overwinning beslist niet cadeau. De trainingsarbeid die de jeugdteams van
B.V. Aalsmeer verrichten werpt duidelijk haar vruchten af. Met een enthousiaste ploeg trainers (gecoördineerd door Mark Zijlstra) wordt
hard gewerkt om het jeugdbasketbal weer goed op de kaart te krijgen
in Aalsmeer.

Wisselende successen voor
handballers en voetballers

Aalsmeer - Naast de gezellige intocht van Sinterklaas een heel goed
bezochte bazaar in de Doopsgezinde kerk en nu dan toch ‘Calendar
Girls’ op de planken in het Dorpshuis door Toneelvereniging Kudelstaart is er natuurlijk ook weer
flink gesport dit weekend. Met wisselende successen overigens. Er
waren opvallend veel uitwedstrijden, alleen de voetballers van FC
Aalsmeer zondag speelden thuis in
de Beethovenlaan.

Handbal
De heren 1 van FIQAS handbal
Aalsmeer vertrokken zaterdag 18
november naar België voor de BeNe League. Callant Tongeren was de
tegenstander. De handballers zijn in
de ‘winning mood’ en ook dit keer
was de vreugde groot in de bus terug naar Nederland. Overtuigend is
gewonnen door FIQAS met 26-19.
Dames 1 van FIQAS wachtte zaterdag eveneens een uitwedstrijd. In
Cothen moest gespeeld worden tegen het sterke Fortissimo. De ‘strijd’
ging de hele wedstrijd zo’n beetje
gelijk op. Om en om werd gescoord.
Thuisploeg Fortissimo had in de
laatste minuten net iets meer geluk
en won dit spannende handbalduel met 27-24. Toch gingen de FIQAS
dames met opgeheven hoofd terug

Guida wint bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
de Geluksvogels. Er wordt het gehele jaar door gekaart op de woensdagavond in het Dorpshuis van Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 15 november is het klaverjassen gewonnen door Guida Kluinhaar met 5125
punten. Ben Bon werd tweede met
5109 punten en plaats drie was voor
Gerard Presser met 5071 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Loes
Versteeg met 3484 punten

naar Aalsmeer. En terecht, goed gespeeld, nipt verloren!
Voetbal
Uiteraard is er ook veel gevoetbald.
Het eerste team van FC Aalsmeer
zaterdag werd 18 november verwacht in Voorburg. Tegenstander Forum Sport won met 3-0. FC
Aalsmeer zondag speelde wel thuis
en bij een lekker zonnetje, maar ook
een pittig windje en een heftige regenbui zagen de supporters hun
ploeg verliezen met 1-3 van WVC.
Gejuicht is er wel in Kudelstaart, na
eerst volop vreugde in Langeraar.
RKDES had hier Altior als tegenstander. Lange tijd bleven de beide
ploegen op gelijke hoogte en prijkte de hatelijke 0-0 op het scorebord.
Het venijn zat hem in de staart, in
de laatste twintig minuten vielen alle doelpunten.
RKDES wist liefst vier keer het doel
te vinden Altior raakte een keer het
net achter de keeper. Eindstand 4-1
voor Kudelstaart!

Sintkaarten bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 28 november houdt kaartclub Onder Ons haar
Sinterklaas kaartavond in het Hofplein aan de Clematisstraat, ingang
van het Kloosterhof. Aanvang is
19.30 uur en de zaal gaat open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro per persoon, inclusief
koffie of thee. Klaverjassen en rummicuppen staat op het programma.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door Essy van Es met 5509 punten, op twee
Marie ten Brink met 5423 punten
en op drie Tiny van Zijverden met
5286 punten. De poedelprijs was
voor Truus met 3673 punten. Bij het
Rummicuppen was Antje Herder
met 63 punten de winnaar. De poedelprijs ging hier naar Janny Flameling met 158 punten.

• Nieuwe Meerbode
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Voor jeugd 6 tot en met 12 jaar

Workshop schaken met echte
schaakmeesters in bibliotheek

Goud voor floretschermer
Daniël in Duitsland
Aalsmeer - Floretschermer Daniël
Giacon heeft op 18 november de Esslinger Burg-Cup op zijn naam geschreven. Dit is een toernooi waar
ranglijstpunten voor schermers tot
23 jaar te behalen zijn. Er waren 120
deelnemers.
Met maar één verliespartij in de
poule begon de 16-jarige Aalsmeerder aan de eliminatierondes. Om bij
de beste zestien schermers te komen had hij het even moeilijk. In
de extra tijd werd met 14-13 van de
Belg Navas gewonnen.
Daarna verliepen de partijen een
stuk minder spannend. De finale
werd met 15-9 gewonnen van Fa-

bian Braun, de regerend senioren
Kampioen van Duitsland op floret.
Vijfde van Europa
Na deze mooie overwinning staat
Daniël vijfde op de Europese ranglijst U23 en heeft hij ook zijn eerste plaats op de Nederlandse ranglijst bij zowel de senioren als junioren geconsolideerd.
Wethouder Gertjan van der Hoeven van Sport heeft Daniël vorige
week in de raadszaal gehuldigd en
Aalsmeerse bedrijven opgeroepen
om dit lokale talent te steunen. Informatie over sponsoring is te vinden op www.danielgiacon.nl.

Wedstrijdturnen

4 x Goud voor turnsters
van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op zondag 19 november namen 23 turnsters van SV Omnia 2000 deel aan de eerste voorwedstrijd van het rayon Amsterdam.
Helaas was er in Amsterdam geen
turnhal beschikbaar om deze wedstrijd te organiseren. Dus moest er
uitgeweken worden naar de turnhal van Gym XL in Amersfoort. Gelukkig waren uiteindelijk alle turnsters wel op tijd. De turnsters stonden deze dag onder leiding van Anneke Nap, Mariët Tas, Charon en
Nilou Spring in ’t Veld. Trainster Ilse
Sandifort heeft drie wedstrijden gejureerd, Mariët twee wedstrijden en
Michel de Rond da Silva Futre één
wedstrijd.
In de categorie pupillen 1, D1 turnden vijf Omnia-turnsters, die allemaal debuteerden in de D1. Dat betekende dat ze voor het eerst een
vloeroefening op muziek moesten
uitvoeren. Van de 14 deelneemsters
eindigde Amy Raadschelders als 3e
op het onderdeel Sprong en 9e in
de eindklassering. Sophie Does wist
ondanks een enkelblessure op de
3e plaats te eindigen bij de Brug en
6e in totaal. Alicia den Ouden turnde een vrij constante wedstrijd en
wist met de 5e plaats een medaille te winnen. Ranya Hnassay werd
2e op de balk, 3e op de vloer en behaalde met de 2e plaats de zilveren
medaille. Emily Broekhuysen was
zeer verrast toen ze als winnares
van deze rayonwedstrijd werd opgenoemd. Ze werd 1e op de Sprong,
1e op de brug, 1e op de balk en 8e
op de Vloer. Emily, die op de Vloer
voor het eerst in een wedstrijd een
arabier flik-flak turnde, mocht dus
heel trots de gouden medaille in
ontvangst nemen. In de categorie pupillen 2, D1 turnden vijf Omnia-turnsters, waarvan Nada Hnassay, Sanne Klein en Riva Smits debuteerden in de D1. Roosmarijn de
Rond da Silva Futre en Dieuwertje
Gerritsma hadden al een jaar ervaring. Van de 19 deelneemsters eindigde Dieuwertje op de 14e plaats,
Roosmarijn en Sanne turnden voor
het eerst de arabier flik-flak op de
Vloer en eindigden resp. op de 13e
en 11e plaats. Riva Smits werd 3e
op de Brug en eindigde in totaal op
de 12e plaats. Nada Hnassay turnde zelfs op de Vloer voor het eerst
de arabier dubbel flik-flak en mocht
voor de 4e plaats in het eindklassement een medaille in ontvangst nemen. In de categorie Pupillen 2, D2
turnde van SV Omnia alleen Fabienne Homma. Zij turnde een constante wedstrijd en eindigde op de 13e
plaats van de 27 deelneemsters. In
de categorie Jeugd 1, D2 turnden er
van de 22 deelneemsters drie Omnia-turnsters: Fabienne van Gilst, Esmée Rolden en Ayanna Hardjopra-

jitno. Fabienne turnt pas sinds september in de wedstrijdgroep en met
het behalen van de 17e plaats heeft
ze het dus netjes gedaan. Esmée
eindigde op de 10e plaats en Ayanna behaalde op Sprong en Vloer de
1e plaats, op balk de 2e plaats en
op Brug de 4e plaats. Ayanna eindigde in totaal op de 1e plaats en
mocht de gouden medaille in ontvangst nemen. In de categorie Junioren 5e divisie turnden ervan de 14
deelneemsters vijf Omnia-turnsters.
Shanna Dernison begon helaas de
wedstrijd met een zwakke balkoefening, maar wist toch op te klimmen naar de 6e plaats. De andere
vier behaalden allemaal een medaille. Guylaine Piet werd 2e op de Vloer
en in totaal bereikte ze de 4e plaats.
Danielle Lohuis werd 2e op de Brug
, 3e op Balk en Vloer. Zij mocht met
de 3e plaats de bronzen medaille ontvangen. Fleur Snoek werd 2e
op sprong en balk, 1e op brug en zij
won met de 2e plaats het zilver. Elaine van Bakel werd 1e op de toestellen sprong, balk en vloer en daarmee won ze in het eindklassement
de 1e plaats en dus het goud. In de
categorie junioren 4e divisie turnden ervan de 14 deelneemsters
twee Omnia-turnsters: Isa Verzeilberg en Anouk Caarls. Isa werd 1e
op Sprong, 1e op vloer,7e op brug
en 14e op de balk en eindigde in totaal op de 6e plaats. Anouk werd 2e
op sprong, 1e op brug, 6e op balk
en 8e op Vloer. Zij behaalde in het
eindklassement de eerste plaats en
dus het goud. In de categorie senioren 4e divisie turnden ervan de 11
deelneemsters twee Omnia-turnsters: Bodine van Nuland en Jasmin Aileen. Bodine had wat pech
op de balk en eindigde op de 11e
plaats. Jasmin werd 1e op de sprong
en eindigde in totaal op een mooie
3e plaats. Van de 23 Omnia-turnsters behaalden er 11 een medaille, waarvan 4 x goud. Hiermee kunnen de turnsters en trainsters van
SV Omnia 2000 terugkijken op een
zeer succesvolle rayonwedstrijd.

Ook 1 kilometer kidsrun

Zondag Ringvaartloop!

Aalsmeer - Aanstaande zondag
26 november organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer in samenwerking met Eveleens Sanitair en
Fit4run de jaarlijkse Ringvaartloop.
De hoofdafstand is 10 Engelse Mijl:
exact 16,1 kilometer. De start is om
11.00 uur op de atletiekbaan aan
de Sportlaan 43. Voor wie de voor-

keur geeft aan een kortere afstand
is er ook een 5 en een 10 kilometer
(start om 11.10 uur) en voor de kinderen is er een 1 kilometer kidsrun.
De kinderen van 5 t/m 8 jaar starten om 10.15 uur en de kinderen
van 9 t/m 12 jaar starten om 10.30
uur. Na afloop is er fruit en water van JOGG en AH. Verder zijn er

Amstelland - Wie zet jij deze winter
schaakmat? Tijdens de Amstelveense Schaakweek van 27 november tot
en met 3 december staan twee topschakers voor je klaar in de bibliotheek om jou van alles te leren over
schaken. Breng je kennis direct in
de praktijk en ga de strijd aan tegen
een echte Nederlandse kampioen in
een simultaan wedstrijd.
Na het succes van vorig jaar is de
bibliotheek blij dat de topschakers
Robert Ris en Hing Ting Lai ook nu
weer te gast willen zijn. Schaakmeester Robert Ris is oprichter van
de Amsterdam Chess Academy en
initiatiefnemer van de Amstelveense
Schaakweek. Hing Ting Lai is tweevoudig Nederlands Kampioen tot en
met 20 jaar en geldt als één van Nederlands grootste talenten.

De workshop en het simultaan
schaken voor kinderen is op donderdag 30 november van 16.00 tot
17.30 uur in bibliotheek Stadsplein
in Amstelveen en bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6
tot en met 12 jaar. Deelname is gratis, maar wel even online reserveren
via www.debibliotheekamstelland.nl
of in één van de Amstelland bibliotheken

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD krijgt lesje effectief
korfballen van GKV
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 18 november stond de eerste
thuiswedstrijd voor de korfballers
van VZOD/FIQAS op het programma. De tegenstander was GKV uit
de Haag. Bij de thuisploeg een aantal jonge spelers die een basisplaats
hadden gekregen van coach Attie van Kooij. De bezoekers gingen
voortvarend van start en voor dat
VZOD wist wat er gebeurde stond er
al een 0-2 stand op het scorebord.
Nikki Koningen was verantwoordelijk voor het eerste Kudelstaartse
wapenfeit: 1-2
In het eerste kwart van de wedstrijd
ging het redelijk gelijk op waarbij
VZOD wel steeds tegen een achterstand aan keek. Hoewel het verschil
in ervaring al wel duidelijk zichtbaar
was. Waar de Kudelstaarters veel
moeite moesten doen om in scoringspositie te komen, hielden de
Haagse bezoekers het tempo hoog,
en straften iedere onoplettendheid
genadeloos af. Met nog vijf minuten te spelen bracht Vincent Algra via een mooi afstandsschot de
stand op 9-11. De laatste vijf minuten kreeg VZOD/FIQAS een lesje
effectief korfballen. GKV verzorgde
de rebound goed en kon herhaald
schieten. De Kudelstaartse verdedigers toonden ontzag voor de tegenstander en sloten onvoldoende aan.

Met als gevolg een 9-15 ruststand.
In het begin van de tweede helft was
het ‘Henkie’ Maat die met twee afstandsschoten de marge terugbracht tot vier doelpunten: 11-15.
Via een weer afstandsschot, het belangrijkste wapen van de bezoekers
deze middag, bracht GKV de stand
op 11-16. Vanaf een 13-18 tussenstand na tien minuten in de tweede
helft was het GKV wat de klok sloeg.
Zoals zo vaak lukt dan ook alles bij
de bovenliggende partij. De ‘Hagenezen’ wisten negen maal de korf te
vinden zonder dat de jonge spelers
van de thuisploeg er iets tegenover
konden stellen. Uiteindelijk werd de
eindstand bepaald op 14-33.
Uiteraard jammer, maar een terechte nederlaag. Belangrijk is echter
dat dit jonge team ervan leert. In
de tweede klasse zal je feller moeten spelen anders staat je dit vaker
te wachten. Maar je niet uit het veld
laten slaan en de kansen pakken tegen tegenstanders waar de kansen
liggen.
Compliment overigens voor de D2
van VZOD/FIQAS die het vlaggenschip tot het eind van de wedstrijd
bleven aanmoedigen met trommels
en toeters. Komende zaterdag komt
EXAKWA uit Lelystad op bezoek in
de Proosdijhal. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

‘Henkie’ Maat in de aanval voor VZOD.

Trampolinespringen

SV Omnia met minimaal
vier teams naar NK
Aalsmeer - Wat een topdag was
het zaterdag 11 november in Bunschoten. De trampolineteams in de
C,- D- en E-klasse van SV Omnia
2000 presteerden goed op hun derde plaatsingswedstrijd in Bunschoten. Maar liefst vier Omnia-teams
hebben zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap teams
trampolinespringen. De leden van
het C1-team (Amber, Marlies, Casper, Lisa) moesten als eerste laten
zien wat ze in huis hebben. Zij werden knap eerste!
Teun, Sem, Finn-Julien en Sabine
van team C2 waren daarna aan de
beurt en scoorden een bronzen medaille. Ook team D4 (Sarah, Kiki, Jay,
Joey) verzekerde zich met een derde plaats in Bunschoten van deelname aan het NK.
En hoewel Katelijne, Alyssa, Alyssa
en Eliane van het E7-team met hun
vijfde plaats op 11 november naast
de medailles grepen, wisten ze zich
toch te plaatsen voor het NK. Al met
al prestaties om trots op te zijn, zeker omdat in 2016 slechts één team

van SV Omnia 2000 aan het NK
mocht deelnemen.

masseurs aanwezig voor een gratis
massage. Schrijf snel in via www.inschrijven.nl. Voorinschrijven kan tot
en met vrijdag 24 november. Na-inschrijven kan natuurlijk ook. Dit kan

in de kantine van Atletiekvereniging Aalsmeer en is mogelijk tot 20
minuten voor aanvang van een afstand. Meer informatie is te vinden
op www.avaalsmeer.nl.

Nog spannend voor B-team
Het B-team heeft op 25 november
nog een laatste plaatsingswedstrijd.
Die dag wordt duidelijk of ook zij op
9 december naar het NK gaan.

