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PRAAT MEE OVER VEILIGHEID
Hoe ervaart u de veiligheid in uw buurt, op straat, in en 
rond scholen? De gemeente nodigt u van harte uit voor een 
bijeenkomst over veiligheid in Aalsmeer. Wij horen graag 
van u en andere inwoners wat er leeft op het gebied van 
veiligheid.

Datum: woensdag 28 november
Inloop:  van 19.30 uur, start om 20.00 uur
Locatie:  De Oude Veiling, Marktstraat 19, Aalsmeer
Aanmelden: via een mail naar communicatie@aalsmeer.nl
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Inclusief eindejaars-kaartjes
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Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
Ben jij onze nieuwe collega?

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

GroenRijk Zwanenburg • IJweg 177 • 020 4974662 
groenrijkzwanenburg.nl • Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Uitbreiding recreatie bij Surfeiland en Watertoren
Drie varianten voor het ‘Waterfront’

Al deze input is gebruikt tijdens 
een grote werkavond in het ge-
meentehuis op 24 september. De 
gemeente en de plannenmakers 
zijn samen met inwoners aan de 
slag gegaan om de beste idee-
en voor het Waterfront op pa-
pier te krijgen. Op basis hiervan 
heeft Imoss bureau voor stede-
bouw drie schetsontwerpen uit-
gewerkt: een instapmodel, een 
plus model en een droom model. 

Instapmodel
De eerste variant is het ‘instap-
model’. Hierin is een beperkt aan-
tal maatregelen genomen die het 
verblijf op het Waterfront aan-
genamer maken. Er wordt een 
nieuw wandelpad aangelegd 
over de bestaande waterkering. 
Ten noorden van de Watertoren 
worden de bestaande stortste-
nen vervangen door een oever-
bescherming met een vriendelij-
kere uitstraling waardoor de ver-
blijfskwaliteit verbeterd wordt. 
Langs het Waterfront worden 
voorzieningen toegevoegd, zoals 

een openbaar toilet, buitendou-
che en oplaadpunten voor elek-
trische fi etsen. Er worden nieuwe 
bomen geplant voor schaduw en 
steigers voor sloepen aangelegd. 

Plusmodel
In het tweede (plus)model wor-
den, naast alle maatregelen uit 
het instapmodel, aanvullende 
voorzieningen aangebracht. Zo 
wordt langs de gehele lengte van 
het Waterfront, met uitzondering 
van een klein stuk naast de Wa-
tertoren, een fraaie wandelpro-
menade aangelegd. Deze prome-
nade wordt aantrekkelijk vorm-
gegeven met zitplekken, speel-
voorzieningen en, waar mogelijk, 
zwemtrappen en aanlegsteigers. 
De omgeving aan de voet van de 
Watertoren wordt bij het Water-
front betrokken door het hek te 
verwijderen, zodat de wandelpro-
menade ook hier doorgetrokken 
kan worden. Hier kan een aanleg-
plek voor de rondvaartboot uit 
Aalsmeer komen. Het wegprofi el 
van de Kudelstaartseweg wordt 

aangepakt door het fi etspad aan 
één kant te leggen en de over-
steekplaats voor voetgangers be-
ter te maken. De verbindingen 
voor wandelaars en fi etsers met 
de achterliggende wijken wordt 
verbeterd.

Droommodel
De derde variant bevat alle maat-
regelen van het instap- en het 
plusmodel. Daarnaast wordt in 
dit droommodel het strand gro-
ter gemaakt door de bestaande 
golfbreker te verlengen. Hierdoor 
ontstaat een groter gebied in de 
luwte van de wind en de golven. 
Het strand kan daardoor groter 
worden, zowel aan de zijde van 
de Kudelstaartseweg als aan de 
binnenzijde van de golfbreker. Op 
het punt van de golfbreker komt 
een aantrekkelijke uitzichtplek. 
Om de vorming van blauwalg te-
gen te gaan wordt een opening 
gemaakt in de golfbreker waar-
door stroming in het water ont-
staat. Via een bruggetje is de golf-
breker te bereiken vanaf het be-
staande surfeiland.

Uw/jouw mening telt
De makers horen graag de me-
ning van inwoners over deze va-
rianten. Reageren kan door een 
mail te sturen naar: waterfront@
aalsmeer.nl.

Uitgangspunt is herstellen in oorspronkelijke staat
Bovenbouw Barende Brug komt terug
Aalsmeer - Dinsdag 20 novem-
ber heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten 
de Barende Brug aan de Dorps-
straat te renoveren en de oor-
spronkelijke hamei (bovenbouw) 
weer terug te plaatsen op de 
brug. De gemeente is bezig met 
het onderhoud aan diverse brug-

gen. Zo ook de Barende Brug. Het 
uitgangspunt hierbij is om de 
brug in oorspronkelijke staat te 
herstellen. Wel zal de brug enkele 
aanpassingen krijgen in de con-
structie zodat de brug voldoet 
aan huidige richtlijnen en regel-
geving. Door deze aanpassingen 
kan al het verkeer weer veilig ge-

bruikmaken van de brug. De be-
staande hamei wordt hersteld en 
waar nodig worden onderdelen 
vervangen. Daarna komt de ha-
mei weer terug op de brug. Ook 
de voetgangersbrug wordt ver-
vangen door een nieuw exem-
plaar.

Beeldbepalend
Wethouder Robert van Rijn: “We 
willen Aalsmeer veilig en goed 
bereikbaar houden. Daar hoort 
ook het onderhoud van onze 
bruggen bij. Mooi is dat we de 
beeldbepaalde hamei weer te-
rugplaatsen op de brug. Hiermee 
wordt de brug weer in ere her-
steld.”  
De planning is dat de aanbe-
steding/gunning kan plaatsvin-
den in de eerste helft van 2019. 
De geplande uitvoering van de 
werkzaamheden zijn vooralsnog 
in de tweede helft van 2019. De-
ze planning wordt aangepast als 
er tegelijkertijd ook werkzaamhe-
den aan de Burgemeester Kaste-
leinweg zijn.

Brandstichting 
bij school

Aalsmeer - Op maandag 19 
november zijn drie jongens 
betrapt op brandstichting bij 
de basisschool in de School-
straat/Helling. De drie hadden 
bladeren tegen het gebouw 
geveegd en deze aangesto-
ken. Een inwoner die passeer-
de, heeft direct actie onder-
nomen en heeft het vuur met 
een emmer water geblust. 
De politie en de brandweer 
zijn blij met deze alerte daad, 
want door het droge weer 
is een vuurtje zo een grote 
brand. Twee jongens zijn weg-
gehold, de derde ging er van-
door op een scooter. De po-
litie heeft de brandstichting 
in onderzoek. Mogelijk zijn 
er meer getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen 
via 0900-8844.

Laptop uit auto 
gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 
15 november is tussen zes en 
acht uur in de avond ingebro-
ken bij een auto, die gepar-
keerd stond bij een horecage-
legenheid aan de Stommeer-
weg. Uit de wagen is een lap-
top gestolen. Vorige week is 
bij meerdere auto’s bij een an-
dere horecazaak ook ingebro-
ken. De politie raadt aan voor-
al geen kostbare spullen in de 
auto te laten liggen. Ook niet 
in de koff erbak!

Aalsmeer - Op 29 augustus hebben inwoners op het recreatie-ei-
land hun eerste ideeën mogen geven aan de plannenmakers van 
het Waterfront. Daarnaast zijn er suggesties geventileerd voor 
meer recreatie op het Surfeiland en langs de Stommeerweg via 
online kanalen als Facebook en Instagram. Door middel van de 
online app ‘Swipocratie’ is de mening gepeild over de behoefte 
die leeft onder de inwoners.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.700

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

10u. Jeugddienst. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. A. 
Boshuizen uit Heemstede, gez.
dienst in CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Eucharistie-
viering in Kloosterhof. Zon-
dag om 9.30u. in Karmel-
kerk Woordcommunieviering, 
voorganger Jeroen Hoekstra 
m.m.v. Karmelkoor en 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Dr. 
Dirk Jan Schoon, bisschop van 
Haarlem. Organist: Toon Rens-
sen. Lezingen: Lisette Visser-
Moleman. Roemeens-ortho-
doxe Parochie: Zondag 9u. 
Utrenia en 1030u. Heilige Li-
turgie. Voorganger: Father pe-
tru

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Gedach-
tenisdienst met ds. P.J. Vrijhof. 
Om 16.30u. Ff zingen. 

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

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

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

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met drs. Mar-
co Wittenberg.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 16.30u. met 
ds. A. Boshuizen uit Heemste-
de. Oppasdienst kinderen 0-3 
jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Ellen van Hou-
ten. Collecte voor: Run for Sy-
rië. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst (zon-
dag van de voleinding). Voor-
gangers ds. T.H.P. Prins en ds. 
M. Vermeij m.m.v. harpiste Iris 
Kailola.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Organist: J. 
Groenedaal. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. M.J. Zandber-
gen. Organist: Rogier Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet en 

 Zondag 25 november

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Op 26 novem-
ber om 20u. met evang. An-
thon v/d Laak.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 27 no-
vember met Peter Slagter over 
het Johannes Evangelie.

Zaterdag in Aelsmeer en Rozenholm
Wintermarkt met cadeaus, 
lekkernijen en muziek
Aalsmeer - Belangstellenden zijn 
zaterdag 24 november van harte 
welkom om Sint en Kerst inkopen 
te komen doen tijdens de Winter-
markt in zorgcentrum Aelsmeer 
en verpleeghuis Rozenholm. Er 
zijn altijd leuke cadeautjes en 
koopjes. Er is ook een boeken-
stand die tweedehands boeken 
verkoopt en het geld dat daar-
mee wordt opgehaald komt ten 
goede aan de bewoners van het 
zorgcentrum. Het Rad van Avon-
tuur zal draaien met trekkingen 
rond 11.00 en 15.30 uur. Er zijn 
leuke prijzen te winnen die ge-
schonken zijn door de plaatselij-
ke winkeliers. Bewoners van het 
Zorgcentrum hebben hard ge-
werkt en verkopen gebreide kus-
sens, sjaals en kerstboomdecora-
ties. Ook ontbreken de eigenge-
bakken koekjes en cake niet.
Natuurlijk wordt weer heerlijke 
erwtensoep verkocht die door 
de koks vers is bereid en er is kof-
fie met appeltaart. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan de 
activiteiten die voor bewoners 
worden georganiseerd. ’s Mid-
dags tussen 14.30 en 15.30 uur is 
er een optreden van Shanty- en 
zeemanskoor De Brulboeien uit 
Aalsmeer. In de gang naar ver-
pleeghuis Rozenholm staan di-
verse kraampjes met sieraden, 
planten, kleine (zelfgemaakte) 
cadeautjes en raadspelletjes. In 
de kraam van Korenmolen De 
Leeuw zijn diverse ambachtelij-
ke producten verkrijgbaar. En er 
worden zoals voorgaande jaren 
heerlijke pannenkoeken gebak-
ken. De opbrengst van de winter-
markt gaat besteed worden aan 
de jaarlijkse boottocht voor de 
bewoners. De wintermarkt zater-
dag 24 november in zorgcentrum 
Aelsmeer en in verpleeghuis Ro-
zenholm aan het Molenpad 2 is 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

‘Help Paulien Helpen’
Ook dit jaar is de stichting ‘Help 
Paulien Helpen’ weer aanwezig. 
Dit jaar hoopt de stichting het 
project waterreservoir af te kun-
nen ronden en opdracht te kun-
nen geven voor het bouw. Ver-
nieuwing is hard nodig. Door lek-
kage van het oude reservoir gaat 
veel kostbaar water verloren. 

Bij het nieuwe reservoir zal een 
windmolen worden geplaatst om 
het water vanaf 80 meter diepte 
op te kunnen pompen. Uitgebrei-
de informatie over dit project kan 
aan de tafel verstrekt worden. Te-
vens kan de stichting gesteund 
worden door het kopen van on-
der andere prachtig gemaakte 
kaarten en overheerlijke gevulde 
speculaas. Met deze opbrengst 
hoopt de stichting voldoende 
geld bij elkaar te krijgen en het 
kindertehuis ‘Pilar de Esperanza’ 
in Mexico een mooi kerst cadeau 
aan te kunnen bieden. 

Kerstconcert 
met New Spirit

Rijsenhout - Het is inmiddels al-
weer november geworden en de 
lange, hete zomer is nu definitief 
ingeruild voor de donkere dagen 
die voorbereiden voor een warm 
en fijn Kerstfeest. Om in de stem-
ming te komen geeft André Kees-
sen met zijn koor New Spirit op 
zondag 9 december om 20.00 
uur een Kerstconcert in de Ont-
moetingskerk Rijsenhout waar-
voor u van harte bent uitgeno-
digd. Om iedereen in de gelegen-
heid te stellen dit concert te be-
zoeken en ervan te genieten, is de 
toegang gratis. Om de onkosten 
te dekken zal er een deurcollec-
te worden gehouden. Laat u mu-
zikaal verrassen en kom genie-
ten van de heerlijke muziek die al 
wijst in de richting van de belof-
te van Bethlehem. Graag aanmel-
den via de inschrijflijst in de kerk 
aan de Werf, via kerst@pknrijsen-
hout.nl of bel 06 51535056

Sponsors en uitdagingen gezocht
Tocht naar Noordkaap 
voor Serious Request
Aalsmeer - Op 7 december 
gaan Dennis van Klaveren en Ka-
rin de Ruijter uit Aalsmeer mee-
doen met de Noordkaap Challen-
ge. Een tocht van ruim 7.000 ki-
lometer in dertien dagen waar-
bij de twee de kou en sneeuw 
gaan trotseren, een high five met 
de kerstman doen, de Poolcir-
kel kruisen en hopelijk zelfs het 
Noorderlicht gaan zien. Met als 
hoofddoel zoveel mogelijk geld 
op te halen voor Serious Request! 
Om geld op te halen gaan Karin 
en Dennis onderweg tegen een 

mooie donatie diverse uitdagin-
gen aan. Dus als je nog een leuke 
weet, laat het weten. Zoek jij be-
drijfspromotie? Karin en Dennis 
hebben tegen betaling nog pro-
motieruimte op hun auto. Dan 
gaat jouw bedrijf mee naar de 
Noordkaap en terug. En je ziet je 
bedrijf bij vertrek en aankomst bij 
de 3FM studios tijdens de 3FM Se-
rious Request actie! Kijk voor info 
op de actiepagina van Karin en 
Dennis via www.noordkaapchal-
lenge.nl onder team 122 of mail 
op elgexpress@hotmail.com.

Oud papier actie
Rijsenhout - Op zaterdag 24 no-
vember gaan de leden van Drum-
fanfare Melomanie en handboog-
vereniging Target weer huis aan 
huis oud papier ophalen. De lo-
pers hopen dat alle inwoners het 
papier in tilbare dozen aan de 
rand van de weg plaatsen. De op-
brengst van het oud papier komt 
ten goede aan beide verenigin-
gen. De volgende ophaalronde is 
zaterdag 29 december. 

Met bisschop DirkJan Schoon
Zondagmiddag dienst in 
de Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 25 no-
vember wordt vanaf 16.00 uur 
weer een dienst gehouden in de 
Oud Katholieke kerk aan de Oos-
teinderweg 394. Voorganger is 
Dr. DirkJan Schoon, bisschop 
van Haarlem, het orgel wordt 
bespeeld door Toon Renssen en 
voor de lezingen draagt Lisette 
Visser-Moleman zorg.
Toon Renssen (27 jaar) werd 26 
jaar geleden in de Amsterdam-
se parochie gedoopt. Hij verhuis-
de met zijn ouders en zus naar 
Den Haag waar hij misdienaar 
werd. Als passie heeft Toon al-
tijd muziek gemaakt, viool, cel-
lo, contrabas, maar op dit mo-
ment zijn al lange tijd orgel en vi-
ola da gamba zijn instrumenten. 
Toons overgrootvader, naar wie 
hij vernoemd is, Toon de Hoogh, 
was voor de oorlog organist van 
de oud-katholieke parochie Den 
Helder en nadien in de Utrecht-
se oud-katholieke St. Jacobus aan 
de Bemuurde Weerd. 
Zijn achterkleinzoon treedt dus 
een beetje in zijn voetsporen als 
organist nu hij ook in een zon-
dagse viering mag spelen. Hij 
kijkt ernaar uit! 

Kerstavonddienst
Op zondag 23 december, ook 
vanaf 16.00 uur is de volgende 
Aalsmeerse dienst in de Oud Ka-
tholieke kerk. Deze dag wordt 
een vervroegde kerstavond-
dienst houden. Voor de dienst is 
de organisatie nog op zoek naar 
een organist! En misschien meldt 
iemand (of een koor) zich aan 
om de traditionele kerstliede-
ren te zingen bij aanvang. Na af-
loop altijd koffie, thee en kennis-
making. Tijdens de diensten is er 
altijd maar één collecte voor het 
behoud van deze unieke kerk. Er 
wordt momenteel hard gewerkt 
aan de restauratie van de pasto-
rie.

Geweldige akoestiek
Er staat, na het vertrek van de 
vleugel van KCA, weer een prach-
tige Kawai piano in de kerk. Deze 
is ook zeer geschikt voor het be-
geleiden van grotere koren, zo-
dat de kerk mede dankzij de ge-
weldige akoestiek, weer geschikt 
is voor verhuur van passende ac-
tiviteiten, zoals lezingen, huwelij-
ken, diplomauitreikingen en on-
der andere concerten.

Van 26 november tot 1 december
Collecte Leger des Heils: 
‘Je bent niet alleen’
Aalsmeer - Vrijwilligers van het 
Leger des Heils gaan van 26 no-
vember tot en met 1 december 
langs de deuren met de collec-
tebus. De opbrengst van de jaar-
lijkse deur-tot-deurcollecte is be-

stemd voor lokale activiteiten 
waarmee het Leger des Heils so-
ciale uitsluiting en eenzaamheid 
bestrijdt.

Steeds meer mensen zijn op zich-
zelf teruggeworpen en niet ie-
dereen redt het alleen. Voor de-
ze mensen biedt het Leger des 
Heils een vangnet. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld door middel van 
maaltijdprojecten, schuldhulp-
verlening, spelletjesmiddagen, 
kledingwinkels en de soepbus. 
Voor deze buurtgerichte activitei-
ten ontvangt het Leger des Heils 
geen subsidie. Deze activiteiten 
worden dus volledig betaald uit 
donaties. Onder de noemer ‘Je 
bent niet alleen’ organiseert het 
Leger des Heils daarom een lan-
delijke collecteweek, dit jaar van 
26 november tot en met 1 de-
cember. Uw gift is daarbij keihard 
nodig, want je bent niet alleen.









lucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. 
Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestda-
ken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat 
eigenaren van asbestdaken dit voor 2024 moeten laten verwij-
deren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor 
het verwijderen van asbestdaken een subsidieregeling in het 
leven geroepen. Deze subsidieregeling stimuleert de verwij-
dering van asbestdaken. Om meer informatie te geven over 
deze subsidieregeling en het verwijderen van asbestdaken 
hebben wij voor u een aantal vragen op een rij gezet.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, 
non-profit organisaties en overheden.

Wat zijn de voorwaarden?
Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december 2019 
en moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak 
door een erkend bedrijf worden aangevraagd. De subsidie be-
draagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum 
van € 25.000,- per adres. Let op: dakbeschot of andere asbest-
houdende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze 
regeling. 

Wat zijn de gevolgen als ik na 2024 in het bezit 
ben van een asbestdak?
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit bent van een asbest-
dak moet u dit alsnog verwijderen. De gemeente kan hier 
handhavend tegen optreden.

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de voor-
waarden is te vinden op de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/subsidierege-
ling-verwijderen-asbestdaken

VERGADERING DINSDAG 27 NOVEMBER 2018

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte 
en economie op dinsdag 27 november 2018, 20.00 uur. 
U kunt de vergadering live volgen via de link: 
https://aalsmeer.raadsinformatie.nl

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Renovatie sportcomplex Sportlaan 43 
  te Aalsmeer
20.45 4. Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 
  2018
21.15 5. Ontwikkeling visie Bovenlanden 
  Oosteinderweg
21.40 6. Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018
22.00 7. Algemene Verordening Ondergrondse 
  Infrastructuren (AVOI) Aalsmeer
22.25  Regionale samenwerking
22.35  Vragenkwartier
22.50  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 29 NOVEMBER

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 29 november 2018, 20.00 uur. 
U kunt de vergadering live volgen via de link: 
https://aalsmeer.raadsinformatie.nl

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer J.H. Buisma
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Archiefverordening gemeente 
  Aalsmeer 2018
20.15 4. Najaarsrapportage 2018
21.25  Vragenkwartier
21.40  Sluiting

MELDINGSPLICHT EVENEMENTEN MET MEER 
DAN 2000 PERSONEN

Het is belangrijk om op tijd inzicht te krijgen in het aantal 
evenementen in 2019 met meer dan 2000 mensen. Dit is om 
voor beschikbare capaciteit aan politie, GHOR en brandweer te 
kunnen zorgen. Zo is het mogelijk voorbereid te zijn op perio-
des met knelpunten. Vanaf 2011 moeten aanvragers van een 
vergunning voor evenementen deze vooraf melden. Dat geldt 
voor evenementen met meer dan 2000 personen op het piek-
moment of die risicovol zijn; zowel in de openbare ruimte als 
in gebouwen in Aalsmeer, De melding moet vóór 1 december 
2018 zijn gemeld bij de gemeente Amstelveen. 

Vergunning
De organisator van het evenement moet hiernaast ook een 
evenementenvergunning aanvragen. Een aangemeld evene-
ment op een bepaalde datum mag in beginsel niet meer wij-
zigen. Een evenement kan alleen doorgaan na de melding en 
na afgeven van de vergunning door de gemeente Amstelveen. 

Gegevens melding
- NAW- gegevens aanvrager
- Naam en locatie evenement

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

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

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

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

Officiële Mededelingen
22 november 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Soort evenement (karakter)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd bezoekers
- Datum en tijden evenement 
- Aantal personen op piekmoment
- Aantal personen gedurende de hele dag

Hoe maakt u een melding van het evenement?
Mail bovenstaande gegevens naar info@aalsmeer.nl of per 
post naar: gemeente Aalsmeer, afdeling Veiligheid en Handha-
ving, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor meer informatie zie 
www.aalsmeer.nl of neem contact op met de afdeling Veilig-
heid en Handhaving 
(020 – 540 49 11).

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Stommeerweg 1A, 1431 ES (Z18-013505), het plaatsen van 

1 of 2 reclame-stoepborden op of nabij de openbare weg. 
- Machineweg 302B, 1432 EV (Z18-014210), het bouwen van 

een woning
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE (Z18-014559), het ver-

nieuwen van het dak
- Aalsmeerderweg 235, 1432 CM (Z18-014561), het kappen 

van een berkenboom

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Aman I. 09-11-1998 13-11-2018
Brodzik A. 13-05-1992 14-11-2018
Durham J.G. 14-01-1992 14-11-2018
Said I. 13-06-1972 13-11-2018
Schreurs B. 06-01-1995 14-11-2018
Stężała P. 27-06-1976 14-11-2018
Stężała F. 22-12-2017 14-11-2018
Tehme H. 26-08-1956 13-11-2018
Zasada J. 03-08-2009 13-11-2018
Zasada K. 29-12-1984 13-11-2018

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 burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING VOOR 
INWONERS MET LAAG INKOMEN

Inwoners met een laag inkomen, chronisch zieken en gehan-
dicapten hebben de mogelijkheid via de gemeente te kie-
zen voor een collectieve ziektekostenverzekering bij Zorg en 
Zekerheid. Door mee te doen aan de collectiviteit betaalt u 
minder premie. Het pakket van de collectieve zorgverzekering 
is uitgebreid met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld tand-
heelkunde, fysiotherapie en brillen. Er is een keuze tussen twee 
collectieve zorgverzekeringen: de AV-Standaard en AV-Top. De 
AV-Standaard is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 
110% van de toepasselijke bijstandsnorm en een laag vermo-
gen. De AV-Top is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 
130% van het netto wettelijk minimumloon waarbij niet wordt 
gekeken naar het vermogen. 

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u zich aanmelden? 
Dat kan op de website www.gezondverzekerd.nl. Op deze 
website vindt u ook meer informatie over beide pakketten met 
vergoedingen en de premies. Voor vragen kunt u telefonisch 
contact opnemen met het Sociaal loket, tel. (0297) – 38 75 75. 
Het loket is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 
tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

SUBSIDIE VOOR VERWIJDEREN ASBESTDAKEN 

De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in 
Nederland verboden zijn. Asbestdaken verweren in de buiten-

Vervolg op volgende blz.

SINTERKLAASAVOND

In verband met Sinterklaasavond helpen 
wij u 5 december graag van 8.30-16.30 uur. 
We zijn deze woensdagavond niet geopend.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN

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



Ongeveer 25.000 euro voor goede doelen

Fantastische opbrengst 
bazaar op stralende dag
Aalsmeer - De Bazaar van de 
Doopsgezinde Gemeente is af-
gelopen zaterdag 17 november 
weer een groot succes gewor-
den. Onder een stralend blauwe 
lucht is het de hele dag een ko-
men en gaan geweest van zeer 
veel bezoekers. Het leverde aan 
het einde van de dag een zeer 
mooi eindresultaat op. De bru-
to opbrengst was 27.336,65 euro. 
Na aftrek van de kosten blijft daar 
ongeveer 25.000 euro netto over. 
Van dat bedrag gaat de helft naar 
een zestal goede doelen.
Dankzij alle hulp en goede gaven, 
kan de bazaar dit jaar weer een 
flink bedrag over maken naar de 
goede doelen, te weten: ‘Light for 
the world’ (Oeganda), het ‘Hon-
duras Mama Project’ en ‘Hart4On-
derwijs’ in Nepal. Daarnaast het 
Vocational Training Centre Shirati 
(Tanzania) en de vaste Bazardoe-
len: ‘Het kinderadoptiewerk van 
Doopsgezind Wereldwerk’ even-
als alle overige projecten van 
Doopsgezind Wereldwerk. Voor 
de vier eerstgenoemde goede 
doelen vraagt de Doopsgezinde 
Gemeente verdubbeling van de 
opbrengst aan bij de O.S.A.
Meer informatie over de goede 
doelen is te vinden op de website 
van de Doopsgezinde Gemeente: 
www.dgaalsmeer.nl 
De ochtend begon met een wel-
gemeend dankwoord van de 
voorzitter van de kerkenraad van 
de Doopsgezinde Gemeente aan 
alle vrijwilligers die dagen bezig 
zijn geweest om de kerk om te to-
veren tot een waar bazaarpara-
dijs. Vele handen hebben dit mo-
gelijk gemaakt, sommigen al we-
kenlang. Als de deur opengaat is 
er vanaf de eerste minuut die ge-
zellige sfeer van saamhorigheid. 

Een dag met elkaar hard werken 
voor een goed resultaat. Dat is ze-
ker weer goed gelukt.
Een gestage stroom bezoekers 
struinden binnen en buiten langs 
alle kraampjes, met veelal, hand-
gemaakte kerstversieringen, vo-
geltaarten, sokken of cadeautjes. 
Ze waagden een gokje bij een 
van de vele prijsvragen; Hoeveel 
anjers zaten er in de bloemen-
taart? Wie wint de grote Quilt? Er 
waren bloemen en planten, kle-
ding, muziek en boeken. Voor de 
kinderen was er kliederkerk, het 
kinderplein en de diverse spel-
len. Regelmatig schalde het ge-
lach in de Bindingzaal bij het Rad 
van Avontuur. Aan het eind van 
de dag werd er met vereende 
krachten opgeruimd, zodat zon-
dag de kerkzaal weer in origine-
le staat gebruikt kon worden. Op 
naar volgend jaar, want zoals ve-
len binnen de Doopsgezinde Ge-
meente zeggen: “Je hebt familie, 
je hebt vrienden, maar je hebt 
ook bazaarfamilie!” Volgend jaar 
is de bazaar op zaterdag 16 no-
vember 2019.

O�ciële Mededelingen
22 november 2018

- Oosteinderweg 53 C, 1432 AD (Z18-014562), het ombou-
wen tot een bedrijfsgebouw voor stille opslag 

- Oosteinderweg 25, 1432 AC (8579272), het verzoek heeft 
betrekking op het toestaan van een stationaire boven-
grondse opslagtank met diesel op een verdieping van een 
gebouw. Toelichting: de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied maakt namens Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Aalsmeer bekend dat zij een verzoek 
heeft ontvangen tot het stellen van maatwerkvoorschrif-
ten en het uitvoeren van een beoordeling gelijkwaardig-
heid.

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure, 
de beslistermijn is verlengd met 6 weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Mijnsherenweg 24 D, 1433 AS (Z18-009113), het opslaan 

van 3000 m2 lege kratten, kartonnen dozen en harssen tot 
uiterlijk 30 september 2019. 

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 

omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Stommeerkade 65, 1431 EL (Z18-005118), het (her)bouwen 

van een woning. Verzonden: 13-11-2018
- Aalsmeerderweg 305, 1432 CP (Z18-006694, het vervan-

gen van twee kozijnen door een groter kozijn en het door-
breken van muren. Verzonden: 14-11-2018

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen 
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Stommeerweg 42, 1431 EW (Z18-014005), het vervangen 

van een bestaand woonhuis 

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431HZ Laatste werkdag op 28 december 

2018, melding akkoord 19 november 2018
- Sportlaan 44, 1431HZ Optreden van een band op 22 de-

cember 2018, melding akkoord 19 november 2018

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

TER INZAGE

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

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

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

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

Bibliotheek en Cobra gaan 
meer samenwerken
Amstelveen - Meer en vaker in 
aanraking komen met kunst en 
cultuur, daar is het de Bibliotheek 
Amstelland en Cobra Museum 
om te doen. Als start voor deze 
structurele samenwerking werd 
deze week de speciale CoBrA-
kast geopend in de Bibliotheek 
aan het Stadsplein.
De kast is ontworpen en ge-
bouwd door het Cobra Muse-
um voor Moderne Kunst. Er staan 

prachtige kunstboeken in om te 
lenen en toont wisselende kunst-
werken van Cobra Kunstenaars. 
Daphne Janson, directeur van 
de Bibliotheek, benadrukt het 
belang van kunst in de publie-
ke ruimte. “Iedere dag wordt er 
gevochten voor aandacht. Vaak 
krijg je precies voorgeschoteld 
wat bij jou past. Wij verleiden 
mensen ook buiten hun ‘bubbel’ 
te kijken en open te staan voor 

andere ideeën. Kunst is daarvoor 
zeer geschikt. We hopen nu on-
ze 400.000 bezoekers per jaar een 
indruk mee te geven van kunst en 
Cobra. Wil je meer, dan sta je met 
twee stappen in de geweldige 
collectie van het museum.”

Het Cobra Museum benadrukt bij 
monde van directeur Stefan van 
Raay dat deze bijzondere kast 
een mooie manier is om een nog 
breder en groter publiek uit Am-
stelveen in aanraking te laten ko-
men met de kunst van de CoBrA 
beweging die eind dit jaar 70 jaar 
bestaat! Voor de eerste presenta-
tie hebben we werk van de kun-

stenaar Corneille geselecteerd, 
een kunstenaar die zeer geliefd is.
“De samenwerking tussen de-
ze twee Amstelveense cultuurin-
stellingen zorgt er voor dat we de 
Amstelveners regelmatig zullen 
verrassen met activiteiten die je 
niet direct verwacht in de biblio-
theek en/of het museum. Zo ver-
leiden we hen om onze instellin-
gen te bezoeken en te genieten 
van het gezamenlijk aanbod”, al-
dus beide directeuren.

Daphne Janson en Stefan van Raay 
nemen de speciale CoBrA-kast in 
gebruik bij de Bibliotheek Amstel-
land.
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22 NOVEMBER

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

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

 Ouderensoos in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

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

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

 Tentoonstelling in het kader 
van kindermishandeling in 
gemeentehuis. Te bezichtigen 
tijdens openingsturen tot en 
met 30 november.

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Schouwstraat in Rij-
senhout vanaf 19.30u.

 

23 NOVEMBER
 Energie Ontbijt met Siener-

gie in De Spil, Spilstraat te Ku-
delstaart vanaf 8.30u.

 Sieradenfeestje in Wereldwin-
kel, Zijdstraat van 9.30 tot 20u. 
Ook zaterdag van 9 tot 17u.

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

 Kaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Klucht ‘Boeing - Boeing’ door 
Toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis. Aanvang: 
20,15u. Ook voorstelling za-
terdag 24 november.

  Band NZO live on stage in 
N201, Zwarteweg, 21 tot 24u.

24 NOVEMBER
 Internationaal toernooi ritmi-

sche gymnastiek bij SV Omnia 
in De Bloemhof, Hornweg van 
9 tot 18u.

 Wintermarkt in zorgcentrum 
Aelsmeer en verpleeghuis Ro-
zenholm aan Molenpad, van 
10 tot 16u.

 Winterfair bij Annemieke’s 
Kramerie, Machineweg 3 van 
10.30 tot 17u.

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

 Watertoren aan Westeinder-
plassen open van 10 tot 14u. 
Ook zondag van 13 tot 17u.

 Pietenfeest in Aalsmeer Cen-
trum van 13 tot 15u.

 Intocht Sinterklaas in Ku-
delstaart. Aankomst rond 
14.15u. bij Loswal, Herenweg. 
Van 15 tot 16.30u. feest voor 
kinderen in Dorpshuis.

  ZABO zaalvoetbalcompetitie 
in Proosdijhal Kudelstaart van-
af 18.35u.

 Orgelconcert door Joshua 
Prins in Dorpskerk, Kanaal-
straat. Aanvang: 20u.

 Sinterklaas Bingo in The 
Beach, Oosteinderweg 247a. 
Zaal open 20u., aanvang 21u. 
(uitverkocht).

 Cabaretier Max van den Burg 
met ‘Paasbest’ in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u. 

 35e Hardcore Reload in N201, 
Zwarteweg van 23 tot 05u.

25 NOVEMBER
 Vogelbeurs in hal De Bacca-

ra, Baccarastraat van 10 tot 
12.30u.

 Workshop Sumi-e in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg van 10.30 tot 15.30u.

 Ringvaartloop bij AVA in 
Sportlaan. Start 10.15u. G-run, 
kinderlopen vanaf 10.30u. en 
Tien Engelse Mijl om 11u.

 Handbal om BeNe League, 
Greenpark Aalsmeer tegen 
Tongeren, Belgie in De Bloem-
hof, Hornweg vanaf 15u.

 Najaarsconcert Aalsmeerse 
Oratorium Vereniging (ACOV) 
in Open Hofkerk, Ophelialaan 
vanaf 15.30u.

 Trio Jos van Beest met mond-
harmonicaspeler Jan Verwey 
op de Nieuwe Meer, Stom-
meerweg 2 vanaf 16u.

 Eerbetoon aan Paul Mc 
Cartney in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer 
vanaf 16u.

26 NOVEMBER
  Expositie wandkleden en ico-

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

  Bewonersavond over herin-
richtingsplannen omgeving 
Proosdijhal in Dorpshuis Ku-
delstaart van 19 tot 20.30u.

  Lezing over reportagefotogra-
�e door Robert van Sluis bij 
Fotogroep Aalsmeer in Boer-
ma Instituut, Legmeerdijk 227 
vanaf 19.30u.

 Wijkoverleg Stommeer over 
mantelzorg, seringenpark, vei-
ligheid en Schiphol in Paro-
chiehuis, Gerberastraat van-
af 20u.

   Kerstkien bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

27 NOVEMBER
 Historische Tuin iedere dins-

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

 Openbare vergadering Com-
missie Ruimte en Economie in 
Gemeentehuis vanaf 20u.

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

28 NOVEMBER
 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 

tot 11.30u. in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66.

 Multi Media hulp van 9.30 tot 
11.30u. en spelletjes van 14.30 
tot 16.30u. in wijkpunt Voor El-
kaer, Kudelstaart.

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Meepraten over veiligheid in 
Aalsmeer met de gemeente in 
De Oude Veiling, Marktstraat 
van 20 tot 21.30u.

 Informatie-avond over reno-
vatie Dorpshuis ‘t Podium in ‘t 
Dorpshuis Kudelstaart. Inloop 
vanaf 19.30u. Start 20u.

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

29 NOVEMBER
  Workshop schrijven voor se-

nioren in Odensehuis in Ire-
ne, Kanaalstraat van 14.30 tot 
15.45u.

  Sjoelen voor ouderen in zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad 
van 14.30 tot 16u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

TIPS VAN SINT EN PIET:

Ukelele vanaf  € 29,95
Stemapparaat  € 12,95
Gitaarstatief  € 10,95
Drumstokken vanaf  € 7,95

Unieke jazzmusicus op mondharmonica

Trio Jos van Beest met Jan 
Verwey op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Trio Jos van Beest met 
harmonicaspeler Jan Verwey ver-
zorgen zondag 25 november van-
af 16.00 uur een optreden op de 
Nieuwe Meer. De swingende 
‘huispianist’ van de Nieuwe Meer, 
Jos van Beest, presenteert zon-
dagmiddag weer een unieke jazz-
musicus aan het Aalsmeerse pu-
bliek: Jan Verwey. Van de weini-
gen die het aandurfden om met 
het bespelen van de harmonica 
hun vak te maken is Jan Verwey 
wellicht de enige die er in ge-
slaagd is om op dit karakteristie-
ke instrument een volstrekt eigen 
geluid te ontwikkelen. Op jazz-
gebied is hij zeker de enige die, 
ook in zijn improvisaties, octaven 
speelt. De in Vlissingen geboren 
Jan Verwey is een echte bebop-
per, die zich als autodidact het 
‘jazzvak’ naar eigen inzicht heeft 
aangeleerd, met gedurfde solo’s 
en harmonische vondsten.
Hoe bijzonder zijn spel is, bleek 
ook bij zijn eerste bezoek aan de 
VS (1990), toen hij, na een con-
cert, meteen de studio werd in-
gewerkt door producer Bill Good-
win, de slagwerker van altist Phil 
Woods, om de CD ‘The Dutch 
Connection’ op te nemen, wat 
hem in Nederland optredens op-
leverde op het North Sea Jazz 
Festival. In 1991 speelde hij, als 
enige Europeaan, op het festival 
‘Celebration of the Arts’ (USA). Te-
vens gaf hij een duo-concert met 

pianist Hod O’Brien, bekende be-
geleider van Chet Baker, in de be-
roemde jazzclub ‘the Dearhead 
Inn’ (USA). In Europa speelde hij 
recentelijk in Kopenhagen, Frank-
furt, Brussel en Hamburg. Jan Ver-
wey maakte zes albums. Als side-
man is hij te horen op de albums 
van de zangeressen: Denis Jan-
nah, Carola Vossen, Suzy Dexter 
en Colette Wickenhagen. 
Jazz op de Nieuwe Meer zondag-
middag 25 november met Jan 
Verwey op chromatische mond-
harmonica, Jos van Beest op pia-
no, Erik Schoonderwoerd op bas 
en Gijs Dijkhuizen op drums be-
gint om 16.00 uur. Adres: Stom-
meerweg 2. Toegang: uw gift. In-
lichtingen: Henny Essenberg tel. 
0297-327698 en Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355.

Muzikale ode aan Paul 
Mc Cartney in The Shack
Oude Meer - Paul McCartney 
mag ook zeker niet ontbreken als 
het gaat om een eerbetoon in de 
undercoversessie reeks. Het con-
cept van de undercoversessies is 
inmiddels welbekend: artiesten 
uit veelal bekende Nederland-
se bands, brengen in een speci-
aal samengestelde muziekforma-
tie een spectaculaire ode aan ‘de 
muzikale groten der aarde’. Kwa-
liteitscovers dus! Met aanstaan-
de zondagmiddag 25 novem-
ber een ode aan Paul Mc Cartney! 
Niemand minder dan Thomas 
Meeuwis (Woodstock The Story) 
is de aangewezen persoon om in 
de huid te kruipen van deze we-
reldwijd bekende muzikant. Met 
aan zijn zijde muzikanten als Tim 
Beudel (drums/zang), Rob Winter 
(gitaar), Guido van Heuvelen (pi-
ano/zang), Pim Kokkeler (gitaar/
zang) en Matthijs van Noort (toet-
sen/zang) belooft ook deze zon-
dag een muzikaal hoogstandje 
te gaan worden. Een middag om 
naar uit te kijken met nummers 
als Band on the Run, Jet, Let me 
Roll it, Maybe I’m Amazed, Mo-
ther Nature’s Son, Penny Lane en 
vele andere juweeltjes van The 

Beatles, Wings, en de solocarrière 
van Sir Paul Mc Cartney! 

Uitverkocht
De Tribute to The Doors op vrij-
dag 30 november in The Shack 
is uitverkocht! Helaas voor dege-
ne die niet gereserveerd hebben. 
Mocht je in het vervolg een op-
treden niet willen missen, reser-
veer dan door een mail te sturen 
naar: info@the-shack.info. Dit is 
uiteraard niet verplicht, maar wel 
mogelijk voor als je zeker wilt zijn 
van een plek.

Dave Warmerdam Band
Op zondag 2 december mag The 
Shack de Dave Warmerdam Band, 
bestaande uit vijf zeer jonge en 
getalenteerde muzikanten, ver-
welkomen op het podium. Een 
bijzondere band, een bijzonde-
re act. Een reis door de tijd met 
blues van toen en blues van nu.
Zondag 25 november is The 
Shack open vanaf 15.00 uur. Paul 
Mc Cartney undercover begint 
om 16.00 en de entree is 10 euro. 
Meer info: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.

Na geslaagde en feestelijke première
Vrijdag en zaterdag weer 
blijspel ‘Boeing - Boeing’
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 17 november was de fees-
telijke première van het doldwa-
ze stuk Boeing – Boeing, vertoont 
door de enthousiaste spelers van 
Toneelvereniging Kudelstaart. 
Het is een ongelofelijk succes ge-
worden; het dak van het Dorps-
huis ging er spreekwoordelijk 
vanaf. Het publiek heeft geno-
ten van het overtuigende spel 
van de personages op het podi-
um. Dat zoiets aanstekelijk werkt 
is een feit: daardoor genoten de 
spelers zichtbaar van het publiek 
en de diverse lachsalvo’s die door 
de zaal klonken. Na a�oop volgde 
er dan ook een overdonderend 
applaus en een terechte staande 
ovatie.

Ludieke entree
Speciaal omdat het de eerste 
voorstelling was, had de vereni-
ging iets spraakmakends geor-
ganiseerd in de vorm van een op-
warmertje voor het publiek. Bij 
de entree stonden toneelspelers 
Wim Zandvliet en Wil Kraan ge-
huld in pilotenpak om de gasten 
op een hilarische wijze welkom 
te heten aan boord. Zij kregen 
tevens een boardingpas uitge-
reikt, hetgeen aansluit bij het the-
ma van de voorstelling. Na a�oop 
werden enkele bezoekers verrast 
met een kleine attentie die op 

hun winnende pas was gevallen, 
welke werden uitgereikt door de-
ze twee piloten. Maar voor ieder-
een was er een ‘troostprijs’; een 
vliegenmepper onder de noemer 
‘twee vliegen in 1 klap’, om de ro-
de draad rondom de stewardes-
sen - die een �ink aandeel heb-
ben in de verwikkelingen - door 
te zetten. 

Nog twee voorstellingen
Mocht u dit lachwekkende stuk, 
dat knap wordt neergezet door 
de spelers (uiteraard mogelijk ge-
maakt door een sterk team ach-
ter de schermen waaronder regis-
seuse Janneke Boonstra) gemist 
hebben, geen vrees. Aanstaan-
de vrijdag 23 en zaterdag 24 no-
vember worden nog voorstellin-
gen gespeeld voordat het doek 
de�nitief valt. Kaarten à 12,50 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij Gall & Gall 
in Kudelstaart en Bakkerij Vooges 
in de Zijdstraat van Aalsmeer. Het 
is enkel mogelijk om contant te 
betalen (bij voorkeur gepast, pin-
nen is niet mogelijk). De voorstel-
lingen beginnen om 20.15 uur en 
om 19.30 uur opent de zaal. In 
de pauze zal er een verloting zijn 
waar aantrekkelijke prijzen zijn te 
winnen. Zin in een ongedwon-
gen avond uit? Zorg dat u dit blij-
spel niet mist! 
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag cabaretier Max van den Burg
Muzikale explosie in Bacchus
Aalsmeer - “Prachtig. Een muzi-
kale explosie”, vatte een bezoeker 
het concert samen van het vier-
tal van Acquaphonica afgelopen 
zaterdagavond 18 november in 
Bacchus. Het culturele café was 
voor dit optreden goed gevuld 
en duidelijk was dat echt liefheb-
bers op de sprankelende jazz wa-
ren afgekomen. De pianiste en 
componiste Federica Colangelo 
trakteerde op kleurige composi-
ties samen met Simon Alessan-
drini op saxen, Marco Zenini op 
contrabas en Ermanne Baron op 
drums. Na ieder nummer klonk 
een luid applaus en na a�oop gin-
gen de handen zelfs langdurig op 
elkaar. Het viertal bedankte haar 
dankbare publiek met een geza-
menlijke buiging. 

Zaterdag cabaret ‘Paasbest’
Aanstaande zaterdag 24 novem-
ber trakteert KCA op een heel an-
der cultureel vermaak: Cabaret. 

Max van den Burg is uitgenodigd 
en hij brengt zijn jubileumshow 
‘Paasbest’ ten tonele. In zijn jubi-
leumshow laat podiumbeest Max 
van den Burg bezoekers alle hoe-
ken van het cabaretpodium zien. 
Goed gekleed en met een ruiker-
tje op huppelt hij vrolijk door tien 
jaar cabaretgeschiedenis en ko-
men er in sneltreinvaart herken-
bare typetjes, kleurrijke verha-
len en leuke liedjes langs. In dit 
eenmansspektakel rijgt Max he-
den en verleden op geheel eigen 
wijze aan elkaar en scho�elt hij 
er vrolijk op los in onze politiek 
correcte wereld, waarin iedereen 
zich altijd mooier voor doet dan 
ie eigenlijk is. De voorstelling za-
terdag 24 november in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat 
begint om 21.00 uur. Zaal open 
vanaf 20.15 uur. Kaarten zijn voor 
12,50 euro verkrijgbaar via www.
cultureelcafebacchus.nl en indien 
voorradig te koop bij de deur.

NZO in N201
Aalsmeer - Op vrijdag 23 no-
vember is er livemuziek in N201. 
De band NZO komt optreden in 
het centrum aan de Zwarteweg. 
NZO bestaat eigenlijk uit acht 
muzikanten, een bassist, gitarist, 
drummer, pianist en vier zange-
ressen. Maar op deze avond kun-
nen de bezoekers ook genieten 
van een oud-bandlid. Podiumdier 
Theo komt enkele nummers mee-
spelen. Kom kijken, luisteren en 
dansen op soul, classics, pop, rock 

en Nederlandstalige hits. Het op-
treden begint rond 21.00 uur en 
NZO blijft ‘on stage’ tot 24.00 uur.

35e Hardcore Reload
Zaterdag 24 november vindt van 
23.00 tot 05.00 uur de 35e editie 
van Hardcore Reload in N201 met 
een line vol snel opkomend su-
pertalent: Cryogenic, FrenchFa-
ces, Trespassed, The Dope Doctor, 
Re-Spect, KoshKurah Vs Satanoi-
ze en natuurlijk de winnaar van 
de dj-contest. Er zijn nog kaarten 
online verkrijgbaar, haal ze nog 
even snel in huis!
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Tot en met 30 november in gemeentehuis

Een tentoonstelling om 
bij stil te staan
Aalsmeer - Tot en met vrijdag 
30 november is er in de burger-
zaal van het gemeentehuis een 
indrukwekkende tentoonstelling 
te zien in het kader van de week 
tegen kindermishandeling en 
de week zonder geweld. Hoe te-
genstrijdig kan de wereld om ons 
heen toch zijn. Zaterdag 16 no-
vember kwam de grootste kin-
dervriend van ons land alle kin-
deren in Aalsmeer en de regio 
trakteren op een groots feest en 
maandag 19 november werd de 
tentoonstelling ingericht waar 
een wereld wordt getoond van 
verdriet en geweld. Jiska Sharon - 
initiatiefneemster van deze expo-
sitie - had drie jaar geleden con-
tact met voormalige burgemees-
ter Jobke Vonk. Haar reactie was 
toen: “Elk kind moet de moge-
lijkheid hebben om aan te klop-
pen bij het gemeentehuis.” Geluk-
kig is het nu de huidige wethou-
der Wilma Alink die de zaak weer 
heeft opgepakt en mede door 

haar snelle handelen is er een 
tentoonstelling te zien die men-
sen aan het denken zet en doet 
beseffen dat wij ons hoofd niet 
meer kunnen omdraaien. Een ka-
pot kinderschoentje, een stuk ge-
scheurd rompertje, een shirt met 
een Hebreeuwse tekst met daar-
onder een Engelse vertaling: I 
couldn’t speak yet. Op de plek 
van het hart zit een gat in de stof. 
Een vleugellamme vogel en een 
schilderij vol handen ‘losse’ han-
den, een tekening met kruizen in 
plaats van monden omdat spre-
ken niet kon en mocht. Het zijn 
beelden die dienen als metafoor 
voor het leed dat kinderen en 
mensen is aangedaan. Daarnaast 
zijn er nog de gedichten die het 
hart doen huilen. Maar wat tonen 
alle makers ook een kracht. Zo je 
verdriet te kunnen uiten, verdient 
een diep respect. De tentoonstel-
ling is tijdens de opening van het 
gemeentehuis vrij te bezichtigen. 
Janna van Zon 

Op reis met Concertina’s in 
gevarieerd snertconcert
Bovenkerk - Op zondagmiddag 
18 november in het Noorddam-
centrum hebben bezoekers ge-
noten van het najaarsconcert van 
Concertina’s Accordeonorkes-
ten onder leiding van dirigent El-
ly Meekel. Terwijl de gordijnen 
op het podium werden geopend, 
klonken de eerste noten van ‘The-
re’s no business like showbusi-
ness’. Wat volgde was een fanta-
sierijke reis, een mooi liefdesver-
haal en een wandeling door New 
York, waarbij verschillende plek-
ken werden bezocht. Dit alles ge-
speeld door het A/B orkest.
Vervolgens speelde het recrean-
tenorkest een Israëlisch volkslied-
je, een Hongaarse suite, de gos-
pel ‘Nobody knows the trouble 
I’ve seen’ en tot slot ‘Yellow Sub-
marine’.
Na de pauze vervolgde hetzelfde 

orkest onder andere met beken-
de liedjes, zoals ‘Ein kleines Kom-
pliment’, ‘Que sera sera’ en ‘Op de 
step’ waarbij de mensen in de zaal 
de laatste nummers meezongen. 
Het A/B orkest nam het laatste 
gedeelte van het concert voor 
haar rekening met ‘Cotton Club’, 
‘Mr. Rock meets Mr. Swing’ en 
‘Midnight dancer’. Toen een klei-
ne verwijzing naar het benefiet-
concert voor de Urbanuskerk in 
Bovenkerk op 24 november aan-
staande, waar de Concertina’s 
een bijdrage aan zullen leveren.
Het concert werd afgesloten met 
het stuk ‘Music’. Na deze muzika-
le reis stond er voor elke bezoe-
ker een heerlijke kop snert klaar. 
Dit alles werd omlijst met gezel-
lige muziek, verzorgd door twee 
accordeonisten en leden van het 
koor Zomaar Gewoon. 

150 Jaar Knipscheer orgel
Orgelconcert met Joshua 
Prins in de Dorpskerk
Aalsmeer - Zaterdagavond 24 
november zal er ter gelegenheid 
van het 150-jarig bestaan van het 
Knipscheer orgel in de Dorpskerk 
een uniek orgelconcert plaats-
vinden. De virtuoze organist Jos-
hua Prins zal een avondvullend 
programma met populaire or-
gelbespelingen verzorgen. Jos-
hua is geen onbekende meer in 
Aalsmeer en omgeving. Regelma-
tig verleent hij zijn medewerking 
aan kerkdiensten in de verschil-
lende kerken en hierin laat hij 
graag zijn improvisatievermogen 
horen. Aan Joshua dus de eer om 
een speciaal concert te verzorgen 
ter gelegenheid van het jarige or-
gel. Geassisteerd door zijn broer 
André Prins, die de orgelregisters 
zal bedienen, zal Joshua een ge-
varieerd programma ten gehore 
brengen. Klassieke stukken van 
onder andere Händel, Rubinstein 
maar ook populaire muziek zoals 
een Amsterdamse medley zullen 
te horen zijn. Tevens zal Joshua 
op aanvraag improviseren. Kort-
om: voor ieder wat wils! Het be-
looft een spectaculaire avond te 
worden en het geeft u een mooie 
gelegenheid om het orgel eens 
op een andere manier te horen. 
Er zullen tevens live beelden van 
de organist getoond worden op 
de schermen in de kerk. De aan-

vang is 20.00 uur, de toegang is 
gratis. Wel is er een collecte voor 
onkosten. Tevens zal er een pauze 
zijn met koffie en thee in de kerk. 
Een ieder is van harte welkom in 
de Dorpskerk, Kanaalstraat 12. 

Op zoek naar informatie
Tot slot heeft de orgelcommis-
sie nog een vraag: Voor het ver-
der in beeld brengen van de kerk 
en het orgel is de commissie op 
zoek naar mensen die informatie 
(foto’s, naslagwerk enz.) hebben 
over de kerk vanaf zijn bestaan. 
Ook is de commissie op zoek naar 
namen van orgeltrappers, orga-
nisten, enz. Wie meer informa-
tie heeft over de kerk en het or-
gel, wordt gevraagd dit per mail 
te sturen naar: knipscheerorgel@
gmail.com.

Op 19 december in De Oude Veiling
Popquiz Aalsmeer met 
Ron en Meindert
Aalsmeer - Woensdagavond 19 
december kan regio Aalsmeer 
weer gaan popquizen. Van-
af 20.00 uur organiseren Ron 
Leegwater en Meindert van der 
Zwaard de Popquiz Aalsmeer in 
de gezellige bovenzaal van Cul-
tuurgebouw De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Zowel Meindert 
als Ron zijn muziekliefhebbers 
en programmamakers bij Radio 
Aalsmeer. Al vanaf jonge leeftijd 
hebben zij grote interesse in top 
40 feiten, hits en muziekprogram-
ma’s. Wat dat betreft een mooi 
duo dus om de Popquiz Aalsmeer 
te organiseren. 
Doe je mee? Herken de hits, de 
intro’s, de videoclips en de frag-
menten uit de jaren tachtig tot en 
met de hits van nu (met soms een 
fragment uit de jaren zeventig). 

Stel een team samen van mini-
maal vier tot maximaal zes perso-
nen en geef je op door een email 
te sturen aan: popquizaalsmeer@
gmail.com. De kosten zijn 5 euro 
per persoon (contant af te reke-
nen op de avond zelf ). Uiteraard 
zijn er leuke prijzen te winnen en 
is de avond vooral een feest van 
herkenning met veel ‘oh ja’ en 
meezing-momenten. Geef je snel 
op, want vol is vol. En (niet on-
belangrijk) Ron en Meindert ver-
zorgen de gratis bitterballen. De 
twee muziekliefhebbers zien je 
graag op woensdag 19 decem-
ber, maar vergeet je niet vooraf 
aan te melden. De Popquiz start 
om 20.00 uur, dus kom iets eer-
der. De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Volg Popquiz Aalsmeer ook 
op Facebook.

Japanse kunst en fotografie
Bijzondere workshops 
in Flower Art Museum
Aalsmeer - In het Flower Art Mu-
seum in Aalsmeer vinden de ko-
mende tijd twee bijzondere 
workshops plaats. Zondag 25 no-
vember staat de Japanse kunst-
vorm Sumi-e centraal. Zaterdag 
8 december is er een fotografie-
workshop met speciale aandacht 
voor belichting.
De in Oldenzaal woonachtige 
kunstenares Louise van Eenen-
naam, die momenteel in het mu-
seum exposeert, heeft zich ge-
specialiseerd in meditatieve Oos-
terse kunsten. Eén hiervan is Su-
mi-e, een kunstvorm die ooit in 
Japan werd geïntroduceerd door 
Chinese Zen Boeddhisten. Su-
mi-e betekent ‘schilderen met 
zwarte inkt’. Deelnemers aan de 
workshop leren de basisstreken. 
Er wordt geschilderd op rijstpa-
pier, de inkt maakt men zelf op 
een inktsteen. Een korte medita-
tie om tot rust te komen maakt 
deel uit van de workshop. Na de 
lunch kiezen deelnemers een on-
derwerp uit het ruime aanbod 
voorbeelden: bamboe, pruimen-
bloesem, orchidee, chrysant en 
andere bloemen. Het onderwerp 
wordt in een paar streken geschil-
derd, Sumi-e is de ‘kunst van het 
weglaten’. De workshop Sumi-e is 
zondag 25 november van 10.30 
tot 15.30 uur en de kosten zijn 75 
euro inclusief materiaal en lunch. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Schilderervaring is niet 
vereist.

Schilderen met licht
Een heel ander onderwerp staat 
zaterdag 8 december op het pro-
gramma. Deze dag geven Robin 
Noorda en Margot van de Stol-
pe de fotografieworkshop ‘Stille-
ven schilderen met licht’. Zij ma-
ken deel uit van het Amsterdam-
se Tropism Art & Science Collecti-
ve, dat kunst maakt over de bloe-

men- en plantenwereld vanuit 
een wetenschappelijke achter-
grond. Het museum werkt samen 
met dit kunstenaarscollectief.
Tijdens de workshop maken deel-
nemers een opname waarbij vol-
op aandacht wordt besteed aan 
compositie en uitlichting. Vervol-
gens wordt in de bewerking met 
lagen van verschillende belich-
ting gewerkt, waardoor je de ma-
gie van het licht op ultieme wijze 
in de hand hebt. 
Zo ontwikkel je de vaardigheid 
om ‘te schilderen met licht’. In het 
museum is te zien welke bijzon-
dere resultaten deze manier van 
werken oplevert. Deze workshop 
is zaterdag 8 december van 10.30 
tot 13.00 uur. Kosten zijn 60 euro 
inclusief koffie of thee.
Aanmelden voor de workshops 
kan via info@flowerartmuseum.
nl. Het Flower Art Museum is el-
ke vrijdag tot en met zondag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur en 
is gevestigd aan de Kudelstaart-
seweg 1 in Aalsmeer (tegenover 
de watertoren). Momenteel is er 
onder andere een tentoonstelling 
van de gerenommeerde bloem-
kunstenaar Arjan van Arendonk 
en een thematentoonstelling ge-
wijd aan bloemstillevens van he-
dendaagse kunstenaars. Kijk voor 
meer informatie op: www.flower-
artmuseum.nl.

Vijf jaar Vrijdagavondcafé 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ron Leegwater viert 
vrijdag het vij�arig jubileum van 
zijn programma ‘Vrijdagavondca-
fé’. Te gast zijn Frank Wentink, on-
der andere de bedenker van de 
dinershow ‘Brooklyn Nights’, wijk-

agent Erik van den Brun over de 
recente plof- en autokraken en 
zijn huiskameravonden, en ook 
de Aalsmeerse Sinterklaas en zijn 
Pieten komen de uitzending met 
een bezoek vereren. Verder de 

bekende onderdelen Twitterhit, 
gezellige meezinger, Soulshow-
classic en radiospelletje Sound-
memory. Kom langs bij de studio 
van Radio Aalsmeer! De deuren 
van het Vrijdagavondcafé staan 
open tussen 21.00 en 23.00 uur.

Wethouder bij ‘Blikopener’
Wat leer je van deelname aan een 
herdenkingsmars voor de vrij-
heid in Polen? Wethouder Ro-
bert van Rijn geeft zijn blik op de 
wereld naar aanleiding van zijn 
reis. In Blikopener Radio spreken 
de programmamakers met hem 
over de veranderingen in Europa 

in het licht van de veranderingen 
van toen. Over vrijheid, democra-
tie, harde werkers en keuzes ma-
ken.  De uitzending met Quest-
redacteur Mark Traa van maan-
dag 19 november gemist? Luister 
terug op www.radioaalsmeer.nl.

Oud-docente 
Afgelopen maandag kwam ‘een 
boom van een kerel’ de studio 
binnen om samen met presen-
tatoren Mylène en Elbert Huijts 
een reis door zijn leven te maken. 
De 232e gast was hovenier Rut-
ger Tas. Een echte Aalsmeerder 
die ook in Aalsmeer naar de tuin-
bouwschool ging. Daarna naar de 

MTS in Houten en na vier jaar zijn 
eigen hoveniersbedrijf begon-
nen. In zijn vrije tijd heeft Tas me-
nig bergtop bedwongen in Oos-
tenrijk en Zwitserland. Ook heeft 
Tas op redelijk niveau als keeper 
gehockeyd bij Qui Vive. “Dat heb 
ik doorgegeven aan mijn dochter, 
want zij hockeyt ook en ik mag 
haar onder andere trainen”, aldus 
de Uiterwegbewoner. Ook Rut-
ger vond een nieuwe schakel aan 
de ketting: Els Verlaan is volgen-
de week de 233e gast. Zij werkte 
als docente Engels op het Alkwin 
Kollege in Uithoorn, maar is sinds 
een paar maanden bij haar va-
der in het bedrijf gegaan. “Ik wil 
graag weten of zij het onderwijs 

gaat missen”, zo vroeg Rutger Tas 
zich af. Deze en nog vele andere 
vragen maandag 26 november 
vanaf 19.00 uur in ‘Door de Man-
gel’. Een vraag voor Els? Mail naar 
info@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar de stu-
dio. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt 
Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In 
de nacht en doordeweeks over-
dag kan genoten worden van fij-
ne non-stop muziek. Volg Radio 
Aalsmeer ook op Twitter en Face-
book.

Watertoren dit weekend 
extra geopend
Aalsmeer - Komende zaterdag 
24 en zondag 25 november is 
de Aalsmeerse watertoren ge-
opend voor het publiek. Zater-
dag van 10.00 tot 14.00 uur. De-
ze extra openstelling is mede ge-
daan voor de deelnemers aan de 
sinterklaas wandeltocht, georga-
niseerd door de Aalsmeerse wan-
delvereniging.
Vorige jaren waren er veel vragen 
om tijdens de wandeltocht de 
watertoren te bezoeken en uiter-
aard te beklimmen, om te genie-
ten van het weidse uitzicht. Van-
daar dat de mensen van de Stich-
ting Beheer Watertoren hebben 
besloten ook nu weer extra open 
te gaan tijdens deze activiteit. Ui-
teraard kan iedereen, ook niet 
wandelaars, deze zaterdag naar 
de watertoren komen.

Op zondag is de watertoren ge-
opend op de gebruikelijke tijden 
van 13.00 tot 17.00 uur.
Om de situatie op de begane 
grond te bekijken en de foto’s uit 
het verleden is geen toegangs-
kaartje vereist. Voor de beklim-
ming wordt voor kinderen 1 eu-
ro gevraagd en voor volwassenen 
2 euro.

Openstelling ‘s avonds
Om alvast te noteren: Zondag 16 
december is de watertoren een 
keer in de avond geopend. Met 
alle verlichting tijdens deze fees-
telijke maand is het een feeë-
riek schouwspel om de vele licht-
jes vanaf 50 meter hoogte ga-
de te slaan. Verdere informatie 
is te lezen op de website: www.
aalsmeer-watertoren.nl.
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Vakantieweek Zonnebloem 
Amstel & Meer groot succes
Amstelland - Het was nog wel 
even spannend of er dit jaar 
weer een Zonnebloem vakan-
tie gehouden kon worden. Door 
het hoofdkantoor van de Zon-
nebloem in Breda worden sinds 
2018 alleen nog maar bootrei-
zen georganiseerd. Maar dank-
zij de inzet van een groep vrijwil-
ligers uit de eigen regio Amstel-
land werd deze vakantie gereali-
seerd en konden de gasten volop 
genieten van een weekje erop uit.
Op maandag 1 oktober verzamel-
den 20 gasten en 8 vrijwilligers uit 
de regio zich bij het vertrekpunt 
in Middenhoven. Rond tien uur 
vertrokken zij naar hun vakantie-
bestemming Buitengoed Fredes-
hiem in Steenwijk. Een heerlijk 
hotel in een mooie bosrijke om-
geving. Het programma was heel 
gevarieerd met onder andere een 
optreden van de Dwingeler Dan-
sers, een boottocht over de Friese 
Meren en een bezoek aan het Jo-

pie Huisman Museum. En natuur-
lijk met genoeg tijd om gezellig 
met elkaar te gymmen, te kaar-
ten, te praten en te genieten van 
het herfstzonnetje. 
De vakantie was zo een groot suc-
ces dat volgende jaar in april een 
vakantie in Het Bosgoed wordt 
georganiseerd voor circa 30 gas-
ten en vrijwilligers van de Zonne-
bloem. Om de kosten voor ieder-
een betaalbaar te houden wor-
den nieuwe sponsors gezocht. 
Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Al ruim 65 jaar. Alles op 
alles wordt gezet om mensen 
met een fysieke beperking een 
onvergetelijke dag te bezorgen. 
Zodat ook zij volop van het leven 
kunnen genieten. Daarom wordt 
altijd in oplossingen gedacht. Er 
kan zoveel meer dan men denkt.
Voor meer informatie en sponso-
ring is de Zonnebloem te berei-
ken via email: amstelland-zb-se-
cr@hotmail.com

Ontmoeting bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 28 no-
vember van 9.30 tot 11.30 uur is 
er inloop en ontmoeting onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee. Ook kan meegedaan wor-
den met het quilten of een ander 
handwerk. Samen gezellig met 
naald en draad iets moois maken. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom bij de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kaartkunstenaars op de 
Wintermarkt
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
17 november werd in zorgcen-
trum ‘t Kloosterhof een winter-
markt gehouden. In de grote zaal 
waren rondom kramen neerge-
zet en hier werden allerlei artike-
len te koop aangeboden. De be-
woners van het huis hadden flink 
hun best gedaan met breien en 
haken. De warme sjaals en sok-

Inzameling DE-punten en oud geld
Actie voor oogoperaties 
Lions Haarlemmermeer
Rijsenhout - De Lions Club Haar-
lemmermeer-Host krijg weer 
hulp bij de inzamelingsactie van 
Douwe Egberts punten en oud 
en vreemd geld. De 26 Dorpshui-
zen in Haarlemmermeer zetten 
hun deuren weer open voor inza-
melen van Douwe Egberts pun-
ten en oude munten en vreemd 
geld. Deze inzameling in combi-
natie met de DE punten is dit jaar 
nieuw. Al u verborgen vreemd 
en oud geld kan in dezelfde do-
zen worden gedeponeerd. De op-
brengst zal door “de Wilde Gan-
zen” met 50% worden verhoogt. 
Doel is zoveel mogelijk blinde 
mensen in de derdewereld lan-
den weer hun zicht terug te ge-
ven. Oogartsen gaan op vrijwil-
lige basis daar oogoperaties uit-
voeren. Voor slechts 15 euro kan 
een blinde weer zien.

De DE puntenactie loopt nu voor 
het zevende jaar en het aantal in-
geleverde punten is ieder jaar 
nog meer. Prachtig voor het goe-
de doel. De opgehaalde punten 
worden door Douwe Egberts nog 
met 15% verhoogd. Voor ieder 
600 punten een pak koffie. 
Dit totaal zal worden omgezet in 
pakken koffie met de mooie be-
stemming, namelijk de Voedsel-
bank Haarlemmermeer. Vorig jaar 
werden 2712  pakken koffie ge-
geven aan de Voedselbank door 
een record aantal van ruim  1.3 
miljoen punten. De actie loopt 
tot 12 januari. Inleveren kan bij al-
le Dorpshuizen in Haarlemmer-
meer, ook bij De Reede aan de 
Schouwstraat in Rijsenhout. De 
Lions willen ze ook ophalen na 
een telefoontje met J.M. de Jong: 
023-5613330. 

Wintermarkt 
bij Inner-Art

De Kwakel - Op vrijdag 23 no-
vember houdt zorgboerderij In-
ner-Art een wintermarkt van 16.00 
tot 21.00 uur. Er is een ruim aan-
bod aan kramen met allerlei leuke 
artikelen. Er zijn lekkere hapjes en 
soep verkrijgbaar en de frietkar is 
aanwezig. De ingang voor voetgan-
gers, fietsers en het afzetten van 
mensen die slecht ter been zijn is 
aan de Vuurlijn 36. Automobilisten 
kunnen parkeren bji KDO en Qui Vi-
ve aan de Vuurlijn waar vandaan via 
een sfeervol pad naar Inner-Art ge-
wandeld kan worden. Honden wor-
den niet toegelaten. Neem contant 
geld mee, er kan niet gepind wor-
den. Voor meer informatie kan ge-
beld worden naar 0297-563753 of 
kijk op www.inner-art.nl. 

Op 1 december in Place2Bieb
JCI Amstelland organiseert 
weer Verbindingsdiner
Kudelstaart - Ook dit jaar orga-
niseert JCI Amstelland weer het 
Verbindingsdiner. Dit maal op 1 
december bij Place2Bieb in Ku-
delstaart. Het Verbindingdiner 
begint om half 4 voor degene die 
mee willen koken, en die aanslui-
ten voor eten om 18.00 uur.
Het verbindingsdiner heeft als 
doelstelling om verbinding in 
de buurt te stimuleren en wordt 
kosteloos aangeboden aan in-
woners van Aalsmeer en omge-
ving door JCI Amstelland. Het 
evenement was de afgelopen ja-
ren al een succes en keert nu te-
rug op een nieuwe locatie met dit 

jaar als thema: Verbindingsdiner. 
Wil je je graag opgeven voor dit 
evenement? Meld je dan voor 25 
november alleen of samen met 
je partner aan via de site: www.
jciamstelland.nl of bel naar 06-
42898330 (Danielle). De organi-
satie streeft naar veelzijdigheid 
aan deelnemers en alle inwoners 
uit Amstelveen, Aalsmeer, Ku-
delstaart en omgeving zijn wel-
kom. Aan het diner zijn geen kos-
ten verbonden. Vind je het dus 
leuk om plaatsgenoten te leren 
kennen, lekker te eten en een ge-
zellige avond te hebben? Schrijf 
je dan voor 25 november in.

“Genoten van A tot Z”
Vijftiende van Vlietfeest 
Braziliaans spektakel
Aalsmeer - Vorige week zaterdag 
10 november werd het een war-
me avond tijdens het vijftiende 
van Vlietfeest. Na het grauwe en 
ruige feest ‘House of Industry’ in 
2015 werd ‘Viva Brasil-Festa dos 
Amigos’ vooral kleurrijk en vro-
lijk. De ruim twaalfhonderd gas-
ten hadden wederom hun uiter-
ste best gedaan om verrassend 
en spraakmakend voor de dag 
te komen, met outfits zoals dat 
van een Zuid-Amerikaans feest 
verwacht wordt. Veel veren, veel 
tooien, overwegend geel, groen 
en blauw, de kleuren van Brazi-
liaanse vlag, maar ook comple-
te Christus-de-verlosser-beelden. 
Iedereen had gehoor gegeven 
aan de dresscode. 
Organisatoren Arjan Levarht, 
Henry Jongkind, Jacco Jongkind, 
Jan van Dillewijn, Jan van Vliet, 
Paul Jongkind, Richard Blijleven 
en Johnny Nelis zijn een klein jaar 
bezig geweest met de voorberei-
dingen, maar vonden dat “meer 
dan waard”, hebben “een toptijd” 
gehad en “genoten van A tot Z.” 
Bij de officiële opening stonden 
ze klaar op het podium in T-shirts 
met de letters ‘We Love You’ erop, 
waarna een introfilm startte. Ook 
Pa en Ma van Vliet en René Piet, 
vorig jaar overleden vriend en 
mede-organisatielid, werden res-
pectvol geëerd voordat het feest 
losbarstte. 
Opzwepende liveacts, waarbij 
Brassband Earthquake zeker niet 
mocht ontbreken met bijbeho-
rende sexy danseressen, kwa-
men ten tonele, maar ook een 
trompettist, een aantal gerenom-
meerde DJ’s, vette lichtshows 
en artiesten als Jared Grant (be-
kend van TVOH), Berget Lewis 
en de band Popgunnn, die over 
de grens ook bekendheid geniet, 
zongen en speelden de sterren 
van de hemel. Sommige DJ’s heb-
ben zelfs in Rio gedraaid tijdens 
de grote optocht aldaar. Niet de 
minsten dus!
De organisatie is, samen met vrij-
willigers, ontzettend druk ge-

weest met de aankleding van de 
bedrijfshal; fleurige decorstukken 
en een schitterend hoofdpodi-
um. Sanne Müller van Sanne Pro-
duceert, was aangesteld als even-
tmanager. Zij verlichtte de jon-
gens door het draaiboek uit han-
den te nemen, de artiesten te be-
geleiden en achter de schermen 
eventuele problemen op te los-
sen. Het team is haar dan ook 
dankbaar. 

Bedankje
Waar het VVF-team ook dank 
voor uitspreekt is het hulpteam, 
bestaande uit Aalsmeerders Brian 
Spaargaren, Jan Noordhoek, Yoe-
ri Verhoef, Willem van der Hulst, 
Jordi van Vliet, Rico van Vliet, Arie 
van den Broeck en Jordi Nelis. 
“Dit team heeft ons al twee fees-
ten geholpen met leeg- en inrui-
men van de loods, de aankleding, 
alle hand- en spandiensten en 
feedback. Zij zijn wellicht de toe-
komst van VVF!” Daarnaast gaat 
tevens dank uit naar Bar-Restau-
rant de Praam. Jerry van Nood en 
Kenney Sempel verzorgden vrij-
dag het diner (stamppot) en za-
terdag drie soorten pasta voor 
circa 45 medewerkers. Tijdens de 
feestavond verwende het restau-
rant hongerige gasten met saté, 
wraps en broodjes pulled porc. 
Het was ‘een gekkenhuis’ volgens 
het Praamteam. Ook Vleghaar, De 
Osdorper, Horecateam Kerzaan 
en vele andere bedrijven hebben 
hun steentje bijgedragen aan dit 
Aalsmeerse spektakel. Zij worden 
allen bedankt in een adverten-
tie elders in deze krant. Alle fo-
to’s, gemaakt door Patrick en zijn 
dochter Mikki Spaander, staan 
op de website www.fotodeboer.
nl en kunnen besteld worden. 
Volgens de bezoekers die, onder 
het genot van wat drankjes, nog 
tot in de late uurtjes hebben ge-
danst, gelachen en genoten, was 
het weer een feest uit duizenden. 
“Een van Vlietfeest; daar móet je 
gewoon bij zijn geweest!”
Door Miranda Gommansken zijn vast flink verkocht, want 

het was een gure dag. Warm wor-
den konden de bezoekers met 
koffie of thee met een lekkere 
koek. Verder op de Wintermarkt 
leuke snuisterijen voor in huis, 
spulletjes al voor de kerst en wat 
vooral opviel waren de prachtige, 
handgemaakte kaarten. Met zorg 
gemaakt en te gebruiken om ver-
schillende festiviteiten op te luis-
teren. Wie een kaart in de bus 
krijgt van een van deze kaartkun-
stenaars moet wel heel blij wor-
den. Vast en zeker dat deze een 
bijzonder plaatsje krijgt in huis!

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 25  no-
vember organiseert de Vogel-
vereniging Aalsmeer en Omstre-
ken weer een grootse vogelbeurs 
in zaal De Baccara aan de Bac-
carastraat. De beurs is open van 
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogel-
liefhebber is welkom om vogels 
te kopen, verkopen te ruilen of 
rond te kijken en vragen te stel-
len over vogels, voedsel en huis-
vesting. De entree bedraagt  1 eu-

ro 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, zo-
als tropische vogels, kanaries en 
kromsnavels. Ook worden zaden, 
zaadmengsels en vogelkooien te 
koop aangeboden. Voor inlichtin-
gen 06-10666878.

Specialisten en liefhebbers
Zwoegen op het Groot 
Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Het thema van het 
Groot Aalsmeers Dictee, dat vrij-
dagavond 16 november plaats-
vond, lag in de sportsfeer: ‘de 
bruine slip’. Anders dan deze ti-
tel doet vermoeden gaat het hier 
om een toekenning van een ju-
do-onderscheiding, vergelijk-
baar met lintjes die bij het zwem-
men zijn te verdienen. Een spor-
tief tintje voor het dictee dus. Het 
was inderdaad ‘zwoegen’ voor de 
45 deelnemers op dit moeilijke 
dictee. Zowel specialisten als lief-
hebbers staken er veel energie in 
om het tienregelig ’spellingsexa-
men’ foutloos in te vullen. Dit luk-
te geen van de taalliefhebbers én 
-specialisten. 
Schrijver Annemarie Braakman-
Ven tekende voor het 9e dictee. 
Notaris Geert Labordus droeg 
het tienregelige epistel voor dat 
veel sporttermen bevatte, maar 
ook Japanse woorden. De woor-
den ‘sushi’ en ‘gejudood’ waren 
nog wel te doen maar bij ‘jiujit-
su’ bleven de pennen bij sommi-
gen vertwijfeld op het vel rusten. 
Na de voordracht van de notaris 
was menig dicteeschrijver da wel 
toe aan een ‘caipirinha’! Maar het 
was eerst tijd voor een buffet, niet 
Japans maar Mexicaans. Na het 
eten dat bij menigeen weer kleur 
op het eerder zo ingespannen ge-

zicht bracht, was het tijd voor de 
uitslag.
Bij de categorie ‘specialisten’ 
heeft Herman Killens gewonnen 
met slechts 3 fout. Rein Leent-
faar werd tweede, hij maakte 6 
fout. Jacques Bettelheim schreef 
13 woorden niet goed en werd 
derde. 
Bij de ‘liefhebbers’ maakte Jolijn 
Philippa het dictee het beste: 17 
fout. Een gedeelde plaats voor 
de nummers twee en drie: Koen 
Beentjes en Anne-Marie Gruter,  
beiden 18 fout.
Dan de teams. Twee teams had-
den een gelijk aantal fouten: 
62. Via een ‘shoot-out’ (van bei-
de teams moet een teamlid een 
woord correct spellen voor de 
zaal) kwam Anne-Marie Gruter 
namens haar team ‘3 G’s) als beste 
uit de bus. Team Philippa (tegen 
dit team moesten de ‘G’s het op-
nemen) werd dus tweede en als 
derde eindigde het Team Tweede 
Keus met 80 fout totaal.
Voor zowel het organiserend 
‘team’ Stichting Groot Aalsmeers 
Dictee’ als de deelnemers was 
het dictee 2018 een hele presta-
tie! Volgend jaar valt er een heus 
feestje te vieren: dan gaat het dic-
tee zijn tiende levensjaar in. Of 
het thema ‘feestje’ is, is slechts 
gissen.

Winnaars bij de liefhebbers: Jolijn Philippa (midden) met voor Koen Been-
tjes (links) en Anne-Marie Gruter (rechts) een gedeelde tweede en derde 
plaats.
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Werkzaamheden brug 
Ouderkerk starten later
Amstelveen - De werkzaam-
heden aan de brug Ouderkerk 
(N522), gelegen tussen de ge-
meenten Amstelveen en Ouder-
Amstel, zijn vertraagd. Oorspron-
kelijk zou de aannemer in mei van 
dit jaar starten met het werk. Bij 
de uitwerking van de plannen is 
echter gebleken dat het ontwerp 
niet past binnen de vastgestelde 
ruimtelijke grenzen van het Pro-
vinciaal Inpassingsplan (PIP), zo-
dat er niet gestart kan worden 
met de bouw van de brug. Het 
werk kan beginnen als de ruim-
telijke grenzen zijn aangepast, 
naar verwachting in mei 2019. 
De nieuwe bruggen kunnen dan 
eind 2020 in gebruik genomen 
worden.
De provincie heeft onderzocht 
wat de beste en snelste procedu-
re is om de ruimtelijke grenzen 
aan te passen. Een aanvullend 

PIP voor de technische ruimtes 
is hiervoor het meest effectief en 
efficiënt. Deze procedure neemt 
ongeveer een half jaar in beslag. 
De vertraging geeft geen extra ri-
sico voor constructieve veiligheid 
van de brug.

Samenhang met A9
Door de vertraging zal de uitvoe-
ring van het werk aan de brug in 
2020 samenvallen met het werk 
aan de A9 bij Amstelveen. Ge-
lijktijdige uitvoering van deze 
projecten is mogelijk omdat de 
doorstroming op de N522 niet 
verandert. Tijdens het werk aan 
de brug Ouderkerk zijn er op al-
le momenten twee rijstroken be-
schikbaar. Dit is gelijk aan de hui-
dige situatie. 
 
Voorbereiden
De provincie bekijkt samen met 

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

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

Wedstrijd Milieubende in Aalsmeer
Groep 8 Samen Een wint 
‘Milieuheldenprijs 2018’
Aalsmeer - De leerlingen van 
groep 8 van OBS Samen Een zijn 
op de eerste plaats geëindigd van 
de Milieubende-wedstrijd in de 
gemeente Aalsmeer. “Jullie den-
ken groot en gaan zelf ook met-
een heel praktisch aan de slag”, is 
het oordeel van de jury. De klas 
heeft bijvoorbeeld al plastic ge-
vist in de Amsterdamse grach-
ten en wil een Aalsmeerse variant 
hierop organiseren op de West-
einderplassen. Dat laatste is met-
een hun prijs, want NME Amstel-
land-Meerlanden en de gemeen-
te gaan de klas helpen dit echt 
te realiseren. Wethouder Wilma 
Alink-Scheltema reikte, samen 
met juryleden Yvette Koehler van 
Garby Aalsmeer en Sander van 
Voorn van Greenport Aalsmeer, 
deze prijs uit tijdens de prijsuit-
reiking in de Raadskelder van het 
gemeentehuis in Aalsmeer.

2e en 3e prijs Jozefschool
De tweede prijs gaat naar groep 
8B van de Jozefschool voor hun 
structurele aanpak van de wed-
strijd, met een werkplan en con-
crete taakverdeling. Hun inzen-
ding is een bonte verzameling 
van ideeën en plannen, van een 
rap en een ‘vegagantisch’ kook-
boek met lekkere recepten, tot 
het in de andere klassen vertel-
len over de voordelen van her-

bruikbare drinkflessen en brood-
trommels. Ook heeft de klas de 
gemeente Aalsmeer gebeld met 
een verzoek om het recyclen van 
drankkartons sneller mogelijk te 
maken. De leerlingen krijgen als 
prijs een workshop waarin ze le-
ren om een vlog te maken.
Groep 8A van de Jozefschool wint 
de derde prijs met hun creatieve 
inzending die vooral focust op 
‘bewustwording’, bijvoorbeeld 
met een rap of folders van oud 
papier. Ook organiseerde de klas 
een energieloze, vegetarische 
picknick buiten, zodat de lichten 
en digiborden in school uit kon-
den. Deze leerlingen winnen vijf 
creatieve workshops over (zwerf )
afval in de klas, waarin ze leren 
hoe je van afval weer iets nieuws 
en bruikbaars kunt maken.

Hoe word ik een Milieuheld?
Op woensdag 12, donderdag 13 
en vrijdag 14 september van dit 
jaar bood de gemeente Aalsmeer 
aan vijf basisschoolklassen de 
voorstelling en workshop ‘Hoe 
word ik een Milieuheld?’ aan van 
de Stichting Milieubende. De Mi-
lieubende is interactief theater en 
educatieve workshop in één en 
zet leerlingen uit de groepen 7 en 
8 aan om mee te denken over op-
lossingen voor de huidige milieu- 
en klimaatproblematiek.

Spuwende gitaren van topgitaristen
Knight of the Guitar II
Amstelland - Dankzij het gro-
te succes bij vorige Knight of 
the Guitar shows krijgt de tour 
een vervolg! Op vrijdag 11 janu-
ari staat Knight of the Guitar ll in 
P60 Amstelveen. Vijf van Neder-
lands beste gitaristen, met onder 
andere Jan Akkerman, delen op 
één avond het podium en bunde-
len hun krachten! Verwacht blues, 
soul, jazz en rock van het hoogste 
niveau! Jan Akkerman kende gro-
te successen met bands als The 
Hunters, Brainbox en Focus (we-
reldhits: Sylvia en Hocus Pocus). 
Hij is dan ook niet voor niets een 
van de meest gerespecteerde gi-
taristen in Nederland. Een tijd ge-
leden kwam Jan Akkerman met 
het idee om jaarlijks rond zijn ver-
jaardag een muzikaal evenement 
te organiseren met verschillen-
de topmuzikanten. Zo kwam ook 
Knight Of The Guitar tot stand.
Jan Akkerman neemt een geva-
rieerd gezelschap aan gitaristen 

mee naar P60. John Hayes, Anton 
Goudsmit,  Ruben Hoeke en Leif 
de Leeuw zijn allemaal meester in 
hun eigen genre, maar springen 
ook geregeld over alle muzikale 
grenzen heen. John Hayes is van-
af 1990 betrokken bij Mother’s Fi-
nest. Mothers Finest scoorde een 
aantal wereldhits, waaronder ‘Ba-
by Love’. Anton Goudsmit speel-
de in het kwartet van Eric Vloei-
mans en maakt al sinds de oprich-
ting deel uit van Benjamin Her-
mans New Cool Collective. 
Ruben Hoeke werkte samen met 
Jan Akkerman, Thé Lau en Wouter 
Planteijdt en werd zelfs gevraagd 
voor de begeleidingsband van 
ex-Rolling Stone Mick Taylor! Tot 
slot is daar Leif de Leeuw. Nog 
maar begin twintig, maar de 
Amersfoorter zwemt nu al in prij-
zen als beste bluesrockgitarist 
van de Benelux, beste band van 
Europa en gitaartalent van het 
jaar. Meer informatie: www.p60.nl

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

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

‘Onbeperkt aan het Werk’ een succes
Match tussen bedrijven 
en werkzoekenden
Aalsmeer - Donderdag 15 no-
vember deed het landelijke es-
tafette-event ‘Onbeperkt aan het 
werk’ de regio Amstelland-Meer-
landen aan. In het Cobramuseum 
waren 43 gemotiveerde werkge-
vers en 287 werkzoekenden die 
een match maakten. Wethouder 
Robert van Rijn van werk en inko-
men was hierbij aanwezig. 
Wethouder Robert van Rijn: “Ie-
dereen in de samenleving moet 
kunnen deelnemen aan het ar-
beidsproces, beperking of niet. 
Hierbij is een goede match tus-
sen een vacature en werkzoeken-
de belangrijk. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen gaat 
verder dan zonnepanelen op het 
dak van een bedrijf. Het gaat ook 
over personeelsbeleid en zor-
gen voor diversiteit aan werkne-
mers in het bedrijf.” Het Onbe-
perkt aan het Werk-event ging 
van start met een CEO ontbijt met 
zo’n twintig grote bedrijven. In de 
middag was een Meet&Greet met 
werkgevers en werkzoekenden. 
De dag werd feestelijk afgeslo-

ten. Met het event is een positie-
ve impuls gegeven aan werkge-
legenheid voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Er waren veel 
werkzoekenden met een beper-
king en bedrijven die op zoek wa-
ren naar werknemers. Tijdens het 
event zijn er veel ‘matches’ ge-
maakt. 

Meets & Greets
De doelstelling van Onbeperkt 
aan de slag is om werkzoeken-
den met een arbeidsbeperking in 
contact te brengen met werkge-
vers door ontmoetingen te faci-
literen. Dit doen ze, via een web-
site, maar vooral ook door weke-
lijkse Meet & Greets door het he-
le land heen. Daar is dit event een 
goed voorbeeld van. Meer infor-
matie hierover staat op: www.on-
beperktaandeslag.nl.   

Gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer, Uithoorn 
en AM match organiseerden dit 
event samen met de organisatie 
Onbeperkt aan de Slag. 

Iedere woensdag in gebouw Irene
Ontmoetingscentrum 
opent dementheek
Aalsmeer - Iedere woensdag is 
de dementheek geopend in het 
ontmoetingscentrum in gebouw 
Irene. Hier kunnen mensen met 
dementie en hun mantelzorgers 
terecht voor informatie, het le-
nen van materialen én informatie 
en advies.  
De komende jaren zal het aan-
tal thuiswonende mensen met 
dementie toenemen, ook in 
Aalsmeer. De mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers 
hebben behoefte aan de juis-
te ondersteuning. Voor de men-
sen met dementie is het van be-
lang om zolang mogelijk zelfstan-
dig te blijven, voor mantelzorgers 
is het van belang dat zij ontlast 
kunnen worden om de zorg voor 
hun naaste langer vol te houden.
Er komen steeds meer technische 
middelen op de markt die on-
dersteuning kunnen bieden. Het 
wordt lastig om te overzien welke 
producten er op de markt zijn en 
hoe werkt het. Veel mensen zijn 
nog onbekend met de mogelijk-
heden. De dementheek is er om 
de mensen en hun mantelzorger 
te voorzien van informatie, advies 
en helpt met de werking van een 
bijpassend product en biedt de 
mogelijkheid om dit thuis uit te 
proberen.

U bent van harte welkom. De de-
mentheek is iedere woensdag ge-
opend van 10.00 tot 13.00 uur en 
op andere dagen op afspraak. De 
dementheek bevindt zich in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12 
in het Centrum. Voor vragen of 
meer informatie contact opge-
nomen worden via 06-22468574 
of via emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl 

Met DJ Piet en etalagespeurtocht
Zaterdagmiddag groot 
Pietenfeest in Centrum
Aalsmeer - Wat een groot feest 
was het vorige week tijdens de 
Sinterklaasintocht in Aalsmeer. 
Aanstaande zaterdag 24 novem-
ber komen Sinterklaas en de Pie-
ten daarom gewoon even terug 
om tussen 13.00 en 15.00 uur 
het dorp nog een keertje op stel-
ten te zetten. Kom lekker dan-
sen op de muziek van DJ Piet en 
doe mee met een leuke etalage-

speurtocht. Sinterklaas komt ook 
mee, maar hij doet het natuur-
lijk wat rustiger aan. Tussen 14.00 
en 15.00 uur staat er een lekke-
re stoel voor hem klaar in de fo-
tostudio van Foto de Boer in de 
Zijdstraat en wie wil kan daar met 
Sinterklaas op de foto. Iedereen is 
van harte welkom! Voor meer in-
formatie: www.meeraalsmeer.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

de aannemer welke werkzaam-
heden ondertussen wel door 
kunnen gaan. Dit zijn werkzaam-
heden die onafhankelijk van de 
vervanging van de brug kunnen 
worden opgepakt, zoals het aan-
brengen van ophoogzand en het 
uitvoeren van boringen voor het 
verleggen van kabels en leidin-
gen. De provincie streeft ernaar 
de overlast van deze werkzaam-
heden zoveel mogelijk te beper-
ken. De komende weken wordt 
in beeld gebracht wanneer die 
werkzaamheden van start kun-

nen gaan. Zodra deze informatie 
bekend is communiceert de pro-
vincie dat met de omgeving via 
gebruikelijke kanalen.

Met vragen over de werkzaam-
heden kunnen weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen 
met het Servicepunt van de pro-
vincie via 0800 - 0200 600 (gratis) 
of per mail: servicepunt@noord-
holland.nl. De werkzaamheden 
aan de brug Ouderkerk zijn ook 
te volgen via www.noord-hol-
land.nl/brugouderkerk.





16 22 november 2018

C.o.v. Amicitia zingt Bach 
en Mozart in de Burght
Uithoorn - Op vrijdag 23 novem-
ber houdt c.o.v. Amicitia haar 
jaarlijkse concert in de RK-kerk 
de Burght aan het Potgieterplein 
te Uithoorn. Het programma be-
staat uit Magnificat van C.Ph. E. 
Bach en Requiem van W.A. Mo-
zart. Het concert begint om 20.15 
uur, de kerk is vanaf 19.15 uur ge-
opend. 
Aan het concert werken de 
Nieuw-Zeelandse Lauren Armis-
haw (sopraan), Martine Straes-
ser (alt-mezzosopraan), Falco van 
Loon (tenor), Berend Eijkhout 
(bas-bariton), Eric Jan Joosse (or-
gel) en Het Promenade Orkest 
mee. Het geheel staat onder lei-
ding van dirigent Toon de Graaf. 
Voor de pauze wordt het Mag-
nificat van Carl Philipp Emanu-
el Bach vertolkt. C.Ph.E. Bach is 
de tweede zoon van Johann Se-
bastian Bach en componeerde 
zijn eigen Magnficat in 1749. De-
ze zoon van Bach overtrof in zijn 
tijd zijn vader in bekendheid. Het 

slot met de schitterende fuga’s 
getuigt van grote klasse. Het Re-
quiem van Wolfgang Amadeus 
Mozart vormt het tweede deel 
van het concert. Op zijn sterf-
bed schreef Mozart nog zelfstan-
dig de eerste acht maten van La-
crimosa. Zijn leerling Franz Xavier 
Süssmayer voltooide op verzoek 
van Mozarts vrouw het werk. In-
middels behoort het Requiem tot 
een van de hoogtepunten van 
Mozarts oeuvre. 
Kaarten à 25 euro (tot en met 
17 jaar 10 euro) zijn verkrijgbaar 
via de website www.amicitia-uit-
hoorn.nl , Bruna, Amstelplein Uit-
hoorn, The Read Shop, Zijdel-
waardplein Uithoorn en aan de 
zaal vanaf 19.15 uur. Voor infor-
matie: 0297 567257 of 566377
C.o.v. Amicitia heeft het hele jaar 
onder de bezielende leiding van 
Toon de Graaf en Eric Jan Joosse 
als repetitor hard geoefend om 
ook dit jaar een prachtig concert 
ten gehore te brengen. 

Aalsmeer - Zondag 18 novem-
ber was de vuurdoop van Bob & 
Gon in De Oude Veiling. Het pu-
bliek betrad nieuwsgierig de fraai 
uitgelichte bovenzaal. Men ont-
kwam er niet aan om een verge-
lijk te maken met het Crown The-
ater waar Bob & Gon zes jaar lang 
voor geweldige zondagmidda-
gen hadden gezorgd. De sfeer in 
de bovenzaal van de Huiskamer 
van Aalsmeer deed de afgelo-
pen zes jaar niet verbleken, maar 
kwam behoorlijk in de buurt. De 
Oude Veiling heeft iets magisch 
en dat heeft alles te maken met 
het verleden van veel Aalsmeer-
ders. De Oude Veiling is Aalsmeer, 
dat voelt als een veilige thuisha-
ven!  

Rol van KCA
Dat er een doorstart van Bob & 
Gon mogelijk is, heeft mede te 
maken met de ondersteuning 
van KCA, de stichting speelt een 
belangrijke rol. Er is een nieu-
we Bob & Gon werkgroep gefor-
meerd. Anders dan voorgaan-
de jaren zijn er komend seizoen 
niet alleen theatervoorstellingen, 
maar worden er ook klassieke 
concerten ten gehore gebracht. 
Het is een keur aan variatie. Dat er 
al vier middagen zijn uitverkocht 
bewijst wel dat Bob & Gon samen 
met hun team een luisterrijk pro-
gramma hebben samengesteld.

Ster van de middag 
De eerste feestelijke middag 
werd bijgewoond door wethou-

der Wilma Alink en haar echtge-
noot. Zij kent Katelijne en bewon-
dert haar stem en het genre dat 
zij zingt, dus de uitnodiging van 
KCA viel in goede aarde. Katelij-
ne van Otterloo past precies bin-
nen het plaatje dat Bob & Gon 
voor ogen staat. Deze zangeres 
was de ster van de middag, maar 
kon stralen door haar geweldige 
begeleiders: Wolf Martini (gitaar) 
Arno van Nieuwenhuize (drums) 
en Bas van Otterloo (contrabas en 
vleugel) Er werden mooie zelfge-
schreven teksten en composities 
vertolkt, heerlijke Franse chan-
sons gezongen, zwoele jazznum-
mers en verrukkelijke blues. ‘Let’s 
together was het laatste num-
mer. Jammer vond het publiek 
dat geen genoeg kon krijgen van 
haar optreden. De toepasselij-
ke afsluiting was een ode aan al-
le Aalsmeerse ondernemers. “Uit 
bewondering voor dat wat er al-
lemaal in Aalsmeer gebeurt.”

Sinterklaas
Vergezeld van drie Pieten kwam 
Sinterklaas even op de after bor-
rel. Helaas miste hij zijn favorie-
te zangeres, die met een prachtig 
boeket rozen alweer huiswaarts 
was. 
Maar de aanwezigen in het res-
taurant lieten geen kans voorbij 
gaan om even een ‘Sintie’ te ma-
ken. Met een Dag Sinterklaasje 
vertrok de goedheiligman weer. 
Hij liet een vrolijk en tevreden pu-
bliek achter.  
Janna van Zon  

Eerste Bob & Gon nieuw stijl succesvol

Katelijne van Otterloo 
stralend middelpunt

Inzicht en leren van elkaars cultuur
Indiase dansfeest in P60
Amstelveen - Op zaterdag 24 no-
vember wordt er weer een nieu-
we editie van hét Indiase dans-
feest georganiseerd in P60 Am-
stelveen. Na de zeer geslaagde 
vorige edities is Bollywood Dha-
makha terug met een nieuwe edi-
tie. Maak je klaar voor een avond 
vol traditionele Indiase muziek 
met moderne dance invloeden. 
Een stukje Indiase cultuur! Bolly-
wood Dhamakha wordt georga-
niseerd door Bridging the Gap 
Foundation. Deze stichting zorgt 
ervoor dat de Indiase cultuur in-
tegreert in Nederland door het 

organiseren van evenementen 
en activiteiten. Bridging the Gap 
Foundation organiseert meerde-
re evenementen voor zowel Ne-
derlanders als Indiërs om inzicht 
te krijgen in elkaars cultuur en 
meer te leren over de diversitieit 
in Nederland.
Het thema van de vorige editie 
was Goa Night. Voor deze editie is 
er uiteraard weer een spannend 
nieuw thema, maar welke dat is, 
wordt nog even geheim gehou-
den. Zaterdag 24 november,  aan-
vang 22.30 uur. Meer informatie: 
www.p60.nl

Invloed technologie in 
expositie ‘Fac Fiction’ 
Hoofddorp - Tot en met 15 de-
cember presenteert het Cultuur-
gebouw de tentoonstelling ‘Fac 
Fiction’.
Het klinkt als science fiction: een 
wereld waarin robots ons werk 
doen, slimme apparaten voor ons 
nadenken en algoritmes ons we-
reldbeeld bepalen via Facebook 
en Google.
Maar we zijn dichter bij die rea-
liteit dan we denken. Technolo-
gie omringt ons, biedt grenze-
loze mogelijkheden en heeft in-
vloed op vele aspecten van ons 
bestaan, zichtbaar en onzicht-
baar. De tentoonstelling FactFic-
tion laat je even uit die wereld 
stappen en door de blik van tien 
kunstenaars kijken naar de in-
vloed die technologie op ons le-
ven heeft, nu en in de toekomst.
De tentoonstelling is onderdeel 
van het Mediafestival 2018, een 
dynamisch festival over de in-

vloed van technologie op ons le-
ven, nu en in de toekomst. Het 
festival wordt georganiseerd voor 
scholen in de Haarlemmermeer 
door Het Cultuurgebouw. Tijdens 
het Mediafestival staat kunst cen-
traal. Kunstenaars spelen een be-
langrijke rol bij het kritisch be-
vragen van nieuwe ontwikkelin-
gen in de maatschappij. Zij zijn 
in staat om op een aanspreken-
de en beeldende manier te laten 
zien wat de invloed van techno-
logische ontwikkelingen is op de 
mens en de wereld om ons heen 
en om aandacht te vragen voor 
de uitdagingen waar deze ont-
wikkelingen ons voor stellen.
Met werk van Floris Kaayk, Evan 
Roth, Leonard van Munster, Loui-
se te Poele, Jip de Beer, Jip van 
Leeuwenstein, Arthur Boer/ Boris 
Smeenk, Edwin Dertien en Astrid 
Bink. Belangstellenden zijn van 
harte welkom!

Vernieuwende blues van 
Matt Scho eld in P6
Amstelveen - Donderdag 6 de-
cember brengt Matt Schofield 
zijn vernieuwende blues naar 
P60. De in Engeland geboren gi-
tarist, vocalist en songwriter 
wordt beschouwd als één van 
de meest vernieuwende Britse 
blues artiesten van zijn generatie. 
Schofield mag zich dan ook sa-
men met namen als Eric Clapton 
en Peter Green rekenen tot de top 
tien van de beste Britse bluesgi-
taristen ooit! De dapperheid van 
Schofield heeft zijn band naar 
meer dan 25 landen over de he-
le wereld gebracht. Zijn melodi-
sche, vloeiende stijl samen met 
zijn gepassioneerde en emotio-
nele liveoptredens hebben hem 
tot één van de meeste populaire 
bluesgitaristen gemaakt. Ter ere 
van het 15-jarig jubileum van het 
solodebuut van Schofield met 
zijn originele Orgel Trio, heeft 

hij de release aangekondigd van 
een nieuw Trio-album voor begin 
2019. Op deze avond staat Scho-
field samen met special guests 
The Kings Rhythm Crew op het 
podium.
De avond wordt geopend door 
Mississippi Mud Pie: vernoemd 
naar een lekkernij die zijn oor-
sprong kent in de Mississippi Del-
ta. Mississippi Mud Pie is ook de 
naam van deze Amsterdamse 
blues rock formatie. De bandle-
den zijn liefhebbers en dus ook 
uitvoerders van blues rockmu-
ziek: recht uit het hart, pakken-
de ritmes en gemakkelijk herken-
bare melodielijnen. Nummers die 
snel vertrouwd klinken maar die 
toch ook telkens weer verrassen. 
Waar het moeilijk bij is stil te zit-
ten. Donderdag 6 december, zaal 
open 20.00 uur, aanvang 20.30 
uur. Meer informatie: www.p60.nl

Alles wat rolt mag de 
Schouwburg-zaal in!
Hoofddorp - Na het succes van 
de eerdere edities organiseert 
Poppodium Duycker op zater-
dag 8 december opnieuw Alles 
Wat Rolt. Toestemming om bin-
nenshuis te fietsen, je rolschaat-
sen in een schouwburg aan te la-
ten, of je hooverboard op een hou-
ten vloer uit te proberen komt niet 
vaak voor. Maar wel op zaterdag 
8 december in de kleine zaal van 

Schouwburg de Meerse. Kinderen 
en hun ouders zijn welkom vanaf 
14.00 uur. Heelys, hooverboards, 
rolschaatsen, skeelers, en steps. 
Kortom, letterlijk alles wat rolt 
mag mee naar binnen. Heb je niets 
om mee te rollen? Rolschaatsen 
huren kan via lotte@duycker.nl tot 
en met woensdag 5 december en 
kost 7,50 per paar.  Kijk voor meer 
informatie op www.duycker.nl

Nieuwe bands spotten 
tijdens Frisse Duyck
Hoofddorp - Op donderdag 
22 november is het tijd voor de 
tweede, en maandelijks terugke-
rende, Frisse Duyck bij Poppodi-
um Duycker. Frisse Duyck geeft 
een podium aan de nieuwste Ne-
derlandse bandjes. Denk hierbij 
aan 3fm serious talents, winnaars 
van lokale popprijzen en ande-
re artiesten uit ons land. Tijdens 
de aankomende Frisse Duyck zet 
Duycker de genres pop, grunge 
en indie op het programma.
Clean Pete is een vierkoppige 
band met een vrouwelijke twee-
ling die samenzang brengt zo-
als alleen verweven genen dat 
kunnen doen. Alledaagse zaken 
worden uiterst precies in pijnlijk 
lieve en frisse popliedjes gego-
ten. Waltris won de Popprijs Am-
stelland. Als Amsterdamse band 
wist Waltris zich met alternatieve 
grunge en energieke liveshows 
voor meerdere finales te positi-
oneren. Tolls, speelde mee met 

Popronde 2016, en behaalde de 
finale van de Grote Prijs van Ne-
derland met zijn intelligente mix 
van folk en indie.
Voor degene die een ‘Frisse 
Duyck’ wil nemen en de nieuwste 
bands wil ontdekken zijn kaar-
ten verkrijgbaar op de website 
en aan de kassa van Poppodium 
Duycker. Open: 19.30 uur, aan-
vang 20.00 uur. Meer informatie 
op: www.duycker.nl.

Concert in Schouwburg Amstelveen
Bene et voor herbouw 
Bovenkerkse Urbanus
Amstelland - De grote kerkbrand 
van 15 september in de Boven-
kerkse Urbanus van architect Pier-
re Cuypers is een zwarte dag in 
de geschiedenis van Amstelveen. 
Voor de wederopbouw van het 
gebouw is veel geld nodig, niet 
alleen om de kerk te herstellen, 
maar ook om het gebouw toe-
komstbestendig, energiezuinig 
en klimaatneutraal te maken. De 
Stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus organiseert daar-
om samen met Schouwburg Am-
stelveen op zaterdag 24 novem-
ber een benefietavond. 

175 Muzikanten
De schouwburg en de vrien-
denstichting van de Urbanuskerk 
werken hiervoor belangeloos sa-
men met de gemeente Amstel-
veen en 175 (!) muzikanten en vrij-
willigers zodat alle inkomsten uit 
kaartverkoop in zijn geheel ten 
goede komen aan de wederop-
bouw van de Urbanuskerk. Het 
kerkgebouw is verzekerd en kan 
herbouwd worden, maar daar-
mee is het 140 jaar oude monu-
ment nog lang niet klaar voor her-
gebruik. De inventaris, die speci-
aal was aangeschaft voor concer-
ten en andere culturele manifes-
taties, moet vervangen worden, 
en de verzekering dekt lang niet 
alle schade op basis van vervan-
gingswaarde. Ook het aanpassen 
van het gebouw aan de eisen voor 
multifunctioneel gebruik, voor nu 

en in de toekomst, vraagt veel ex-
tra investeringen. 

Programma
Onder het motto: ‘Naar een groe-
ne toekomst voor de Urbanus’ ver-
zorgen diverse koren, orkesten en 
muzikanten deze bijzondere be-
nefietavond in de schouwburg: 
Harmonie Orkest Amstelveen, 
Noord-Hollands Byzantijns Man-
nenkoor, Ronald Willemsen (so-
list), Etsuko Minowa en Tina Var-
kevisser - leerlingen van mevrouw 
R. Tanaka (piano), Trio Domenica, 
Musical Vereniging OVA, Concerti-
na’s met popkoor Adhoc, Amstel-
veens Symfonie Orkest, Alexander 
de Bie (piano) en Andrea Wittchen 
(sopraan) en Amstel Gospel Choir
De avond wordt geopend door 
burgemeester Bas Eenhoorn en 
de presentatie is in handen van 
stadsdichter Matthijs den Hollan-
der.

Kaarten en donaties
De entreeprijs bedraagt 25 eu-
ro en alle baten komen ten goe-
de aan het herstel en toekomst-
bestendig maken van de Sint Ur-
banus. Meer geven? Dat kan. Via 
www.schouwburgamstelveen.nl/
urbanus zijn kaarten te bestellen 
en kan eventueel ook een donatie 
gegeven worden. Help mee om 
deze avond tot een groot succes 
te maken? Attendeer vrienden, fa-
milie, buren en andere belangstel-
lenden op deze benefietavond. 
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Afvallen in groepsverband
Slimness heeft weer 
nieuwe winnaars!

Regio - Afvallen in groepsver-
band bij gewichtsconsulenten-
praktijk Slimness was weer een 
succes! In een groep is de moti-
vatie vaak wat hoger. Hier zijn de 
winnaars Gerrie uit Amstelveen 
en Andrea uit Wilnis weer het le-
vende bewijs van. Gerrie verloor 
13 kilo en Andrea 10 kilo tijdens 
de cursus van 9 weken (10 bijeen-

komsten). Meerdere resultaten 
van de groepen met de voor en 
na foto staan op de website, maar 
ook vele positieve reviews over 
het afvallen bij Slimness. In het 
nieuwe jaar, op woensdag 9 janu-
ari starten er weer nieuwe groe-
pen. De eerste groep start om 
19.00 uur en de tweede om 20.30 
uur. Omdat SLIMNESS is aange-
sloten bij de beroepsvereniging 
BGN, vergoeden de meeste ver-
zekeraars alles of een gedeel-
te van de cursus. Er zijn nu nog 
plaatsen beschikbaar. Wil je meer 
informatie of wil jij je opgeven 
en zeker zijn van een plekje? Dat 
kan via de website www.slimness.
nl, ga naar afvallen in groeps-
verband of bel 0297-765027 en 
vraag eventueel een vrijblijven-
de intake aan. Op 5 januari tussen 
9.00 en 14.00 uurheeft Slimness 
weer open dag. 

Boomstam-Tafels nu 
ook in Aalsmeer
Aalsmeer - Op het bedrijventer-
rein aan de Aalsmeerderweg 98 
A tot en met Z zit op nummer 
G achter een klein deurtje een 
prachtige werkplaats van Boom-
stam-Tafels. Op een vloeropper-
vlakte van 800 vierkante meter 
wordt met liefde gewerkt aan ei-
kenhouten tafelbladen, planken 
en meubels. “Ons kantoor zit in 
Bleiswijk.” Aldus Barbara Hendrik-
sen, een van de medewerkers van 
dit snelgroeiende bedrijf. “Mijn 
vader Frans Hendriksen is dit, sa-
men met vennoten Wouter Wijn-
holds en Erik de Bruijn, twee jaar 
geleden begonnen en inmiddels 
zijn er naast mij nog vier perso-
neelsleden in dienst. Onze loca-
tie in Aalsmeer deed al dienst als 
werkplaats, maar vanaf oktober 
tevens als showroom en is daarbij 
toegankelijk voor klanten. Je kunt 
hier persoonlijk je eigen blad uit-
kiezen. We zijn iedere zaterdag 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur 
en daarnaast op afspraak.” Trans-
port kan geregeld worden. Daar-
voor hebben zij een samenwer-
king met een transportbedrijf. 
Het bedrijf onderscheid zich door 
het leveren van kwalitatief hoog-
waardige onderstellen bij de bla-
den, waar, naast het tweezijdig 
behandelen van het blad, ook sta-
len strippen in worden geplaatst 
tegen het kromtrekken van het 
hout. Wouter, een van de venno-
ten met al jaren op ervaring in de 
houtbewerking, vult aan: “Het zijn 
kwalitatief hoogwaardige bladen 

Frans eiken van onze vaste leve-
rancier uit België. Standaard ma-
ten, ovalen bladen, rond, rechte 
randen, boomstamranden, maat-
werk, alles is mogelijk bij ons. De 
afwerking is met lak of wax of on-
behandeld. Wat de klant wil en de 
levertijd voor maatwerk is gemid-
deld drie a vier weken.”

Kortingsactie 
De onderstellen van het gere-
nommeerde merk Nordstahl, 
worden geleverd met een sltijt-
vaste poedercoating. “Dit kan in 
alle gewenste kleuren en is kos-
teloos. We leveren aan zowel par-
ticulieren als bedrijven. Een com-
plete tafel is al verkrijgbaar van-
af vijfhonderdvijftig euro. Aan-
staande zaterdag 24 november 
kost een voorraadblad in plaats 
van tweehonderdvijftig, twee-
honderdvijfentwintig euro per 
vierkante meter. Een korting van 
maar liefst 10 procent! De moei-
te waard dus om een kijkje te 
komen nemen.” Aldus Barba-
ra die zich voornamelijk bezig-
houdt met marketing en sales. 
Ze houdt tevens de webshop bij 
www.boomstam-tafels.com. Het 
adres is Aalsmeerderweg 98 G in 
Aalsmeer. Telefoonnummer 079-
2033202. Boomstam-tafels is te-
vens een erkend leerbedrijf. Sta-
giaires zijn van harte welkom. De 
laagdrempelige sfeer in de werk-
plaats is overigens voor een ieder 
voelbaar.
Door Miranda Gommans

Extra prijsstijging door BTW-verhoging
Tarieven van openbaar 
vervoer stijgen in 2019
Amstelland - Het dagelijks be-
stuur van de Vervoerregio Am-
sterdam heeft de OV-tarieven 
voor 2019 in de concessiege-
bieden Amsterdam, Amstelland 
Meerlanden, Zaanstreek en Wa-
terland vastgesteld. De verho-
ging van het lage BTW-tarief van 

6% naar 9% zorgt voor een gro-
tere stijging van de tarieven dan 
voorgaande jaren. De landelijke 
tariefindex voor prijsstijgingen in 
het openbaar vervoer in 2019 is 
5,75%. Dit betekent dat vervoer-
ders moeten zorgen dat hun tarie-
ven gemiddeld niet meer stijgen 

VGB: Sterke groei van 
plantenexport
Aalsmeer - Dankzij een sterke 
groei van vooral de plantenex-
port in oktober is de exportwaar-
de inclusief die van de bloemen 
vergelijkbaar met vorig jaar: 5,1 
miljard. Dit betekent volgens Flo-
ridata dat het record van 6 miljard 
kan worden geëvenaard. De sec-
tor speelt in op de positieve ef-
fecten van groen, in het retailseg-
ment is de groei structureel en 
de digitalisering zet door. Maar 
de afhankelijkheid van valuta en 
Brexit blijven zorgwekkend, stelt 
de VGB. Na de eerste drie kwarta-
len dit jaar stond de exportwaar-
de van bloemen en planten van-
uit Nederland op een achterstand 
van 1%. Dankzij de groei met 
5% in oktober is de daling nage-
noeg weggewerkt en staat de tel-
ler op € 5,1 miljard. De planten-
export steeg in oktober met 10% 
en staat cumulatief op een plus 
van 3% (€ 2 miljard). De bloemen 
plusten er in oktober 3% bij, maar 
in totaal is de achterstand nog 
2% (€ 3,1 miljard). ”Met nog twee 
maanden te gaan is het record 
van € 6 miljard van 2017 weer in 
zicht. Maar dat vergt best wel in-
spanningen van de exporterende 
groothandel”, stelt VGB-directeur 
Matthijs Mesken.

Groenbeleving stimulans
Nederlandse groothandelaren 
constateren, dat de positieve ef-
fecten van groen op leefklimaat 
en welbevinden steeds breder 
worden gewaardeerd. ”Wij we-
ten dat al jaren en de communi-
catie hierover begint nu vruch-

ten af te werpen”, verklaart Dan-
ny Gerritsen van Nieuwkoop Eu-
rope. ”En het is structureel, daar-
om kunnen we nu weer uitbrei-
den”, verwijst hij naar de nieuw-
bouw bij de vestiging in De Kwa-
kel. ”Wat eerst een hype leek, 
is nu een trend geworden”, vult 
John Buskermolen van Water-
drinker Aalsmeer aan. Stefan Ver-
hoeff, algemeen directeur van re-
tailspecialist Van Dijk Flora heeft 
het idee, dat planten bij jongeren 
populairder zijn. ”Planten lijken 
in de schappen van supermark-
ten een grotere plaats te krijgen, 
bloemen stabiliseren”, neemt hij 
waar. ”En wat voor planten mee-
werkt is dat consumenten over 
het algemeen toch iets meer te 
besteden hebben.” 

Zorgpunten
De afhankelijkheid van valutai-
re ontwikkelingen op belangrij-
ke markten als Engeland, Rus-
land en voor de bloemenexport 
ook Amerika blijft voor de expor-
terende en importerende groot-
handel een aandachtspunt. Over 
Brexit constateren Buskermolen 
en Gerritsen dat de Nederland-
se bloemen- en plantenleveran-
ciers zich meer zorgen lijken te 
maken dan de Britse groothan-
del. In het retailsegment ligt dat 
anders, maar ook daarover is nog 
veel onduidelijk. ”De fytosanitai-
re maatregelen kennen we nog 
niet. En de doorstroming van ver-
se producten in de havens is cru-
ciaal voor onze producten”, aldus 
Buskermolen. 

Opbrengst liefst 8.400 euro!
Team Nieuwendijk wint 
de Slag om Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdagavond 14 
november heerste er een gezelli-
ge drukte in de activiteitenruim-
te annex gymzaal van De Riet-
pluim in Kudelstaart. Daar boden 
de Antoniusschool en de OBS Ku-
delstaart gastvrijheid aan de bei-
de Aalsmeerse Lionsclubs voor 
‘De Slag om Aalsmeer’ . Dit slim-
me en gezellige Lions bedrij-
venspel waarbij het draait om sa-
menwerking en kennis met als 
doel het werven van fondsen 
voor goede doelen, werd dit jaar 
voor de derde keer gespeeld.

Record aantal inschrijvingen
Maar liefst 23 teams van bedrij-
ven en instanties uit Aalsmeer en 
daar buiten - in totaal 115 perso-
nen - hadden zich ingeschreven. 
Zij gingen aan de slag met de 
vele, soms pittige vragen waar-
van er elke 4 minuten een nieu-
we reeks op tafel kwam. Leuk om 
te zien dat de teams onderling 
ook behoorlijk fanatiek bezig wa-
ren om de hoogste score te be-
halen. Het team van Multi Sup-
plies had zich vast voorgenomen 
ook dit jaar weer de eerste prijs in 
de wacht te slepen maar dat luk-
te net niet. 
Renault Nieuwendijk kwam met 
z’n team uiteindelijk als winnaar 
uit de bus. Met slechts één punt 
verschil versloegen zij het dit 
jaar voor het eerst meespelende 
team van MJK Administratie, Be-
lasting en Advies dat dus verras-
send tweede werd. Multi Sup-
plies scoorde wederom hoog en 
pakte de derde plek. Onder de 
overige deelnemers waren teams 
van Loogman, Hoekwater, Histo-
rische Tuin, RABO, Architectenbu-
reau Pannenkoek, Gezondheids-
centrum Drie Kolommen, de Ro-
tary , D66-PvdA-Groenlinks-Abso-
luut Aalsmeer combinatie en ve-
le anderen.

Gastspreker Ron Blaauw
Voorafgaand werd een heerlijk 
buffet geserveerd en na afloop 
van de wedstrijd was het de beurt 
aan Ron Blaauw. Sinds 2016 is hij 
ambassadeur van SOS Kinderdor-
pen dat in 135 landen actief is. De 

Nederlandse afdeling in 12 lan-
den. Ron: ”Ik hoop te kunnen bij-
dragen aan een betere wereld. 
Voor ouders zijn gelukkige kin-
deren het allerbelangrijkste. En 
ik heb gezien hoe veel kinderen 
daar weer kunnen lachen door 
de inzet van SOS Kinderdorpen. 
Doordat zij weer liefde krijgen, 
vergeten ze hun ellende sneller.”
Regelmatig bezoekt Ron de be-
treffende landen. Ghana heeft 
zijn hart gestolen. Een van z’n dro-
men is om daar een restaurant op 
te zetten om zelfredzaamheid te 
bevorderen. Aanstekelijk was zijn 
verhaal over ’n keer in Kaap Ver-
dië dat hij direct vanuit het vlieg-
tuig naar de markt moest om in-
kopen te doen en vervolgens on-
der zeer primitieve omstandighe-
den voor die avond een maaltijd 
te koken voor 160 mensen. 
Behalve over SOS Kinderdorpen 
vertelde hij ook met trots over 
het recent in eigen land geopen-
de ‘Ron Blaauw College’ waar hij 
kansarme jongeren opleidt tot 
basiskok. Groeien en ontwikkelen 
zijn begrippen die Ron graag zo-
wel hier als in de SOS kinderdor-
pen in praktijk brengt. Na afloop 
van z’n verhaal kreeg een cheque 
van 6.720 euro uitgereikt waar-
mee hij uiteraard behoorlijk in z’n 
nopjes was.

Cheque voor Kinderboerderij 
Daarna kreeg ook de jubileren-
de Kinderboerderij Aalsmeer een 
cheque uitgereikt. Vanaf de op-
richting hebben de Lions Boeren-
vreugd financieel ondersteund 
en de laatste jaren via ‘NL doet’ 
ook in praktische zin. Zij hebben 
grote bewondering voor het werk 
van alle vrijwilligers die Boeren-
vreugd in stand houden en met 
een cheque van 1.680 euro dra-
gen de Lions graag hun steentje 
bij aan het lustrum. 
Praktisch alle leden van beide 
clubs – Lionsclub Aalsmeer Op-
helia en Lionsclub Aalsmeer – 
waren aanwezig en werkten hard 
om de gasten een fijne avond te 
bezorgen. Dat zij daarin geslaagd 
zijn bleek wel uit de vele positie-
ve reacties na afloop. 

Team Nieuwendijk wint de Slag om Aalsmeer. Foto: Lions Aalsmeer.

Zelf herstellend vermogen activeren
Cranio Sacraal therapie
Kudelstaart - Al langere tijd last 
van een klacht die maar niet over 
wil gaan? Maandag 26 november 
om 13.30 uur en om 19.30 uur zijn 
er informatiebijeenkomsten over 
Cranio Sacraal therapievorm aan 
de Hoofdweg 54 te Kudelstaart. 
Soms gaan klachten niet over of 
ontstaan ze plotseling. Die klach-
ten kunnen variëren van hoofd-, 
rug-, nek- en buikpijn, oorsuizen, 
adhd, duizeligheid, chronische 
pijn, whiplash, migraine, weinig 
energie tot spanningsklachten en 
het gevoel niet lekker in het vel 
te zitten. Bij volwassenen, maar 
ook bij kinderen zie je vaak dat 
psychische problemen zich uiten 
in lichamelijke klachten.  Dit kan 
zich uiten door boosheid, onrust, 
obstipatie, buikpijn, etc. Dan is 
het raadzaam om verder te kijken 
of er niet meer aan de hand is.
Cranio Sacraal therapie richt zich 
op de behandeling van lichame-
lijke en psychische klachten van 
jong tot oud. Kenmerk van de 
therapie is dat het lichaam als ge-
heel bekeken wordt. Cranio be-
tekent schedel, en Sacraal hei-
ligbeen, het is dus eigenlijk een 
‘kop-staart’ therapie. “Wat ik doe 
is het aanzetten van het zelf her-
stellend vermogen van het li-
chaam”, vertelt Marlies Buck-Kre-
ijmborg. Naast de ademhaling en 
de hartslag bestaat er een der-
de ritme: de aanmaak en afvoer  
van het hersenvocht. Dit ritme 
is door het hele lichaam te voe-
len, omdat je overal bindweefsel 
hebt. Bindweefsel is de binden-
de factor in het lichaam. Het be-
schermingsvlies dat om alle orga-
nen, spieren en zenuwen in het li-

chaam zit. Normaal herstelt het li-
chaam zichzelf, maar in een peri-
ode van spanning (door bijvoor-
beeld een operatie, infectieziek-
te, stress, ongeval) zie je vaak dat 
de balans weg is, de emotie kan 
zich dan vastzetten in het bind-
weefsel. Iedere nieuwe behande-
ling in de praktijk begint met een 
vraaggesprek. Daarna gaat de cli-
ent op de behandeltafel waarna 
de therapeut op zoek gaat naar 
spanningsplekken in het lichaam. 
Hierna wordt geprobeerd het  
bindweefsel los te krijgen. Bij een 
behandeling met CranioSacraal-
therapie merk je in de regel al na 
drie behandelingen of het effect 
heeft. Sommige mensen merken 
het gelijk; anderen iets later.
In de regio Aalsmeer en omstre-
ken beoefent Marlies Buck-Kre-
ijmborg deze Cranio Sacraal the-
rapie. Mocht u hierover meer wil-
len weten dan bent u van har-
te welkom op de informatiebij-
eenkomsten. Aanmelden kan bij 
Marlies Buck-Kreijmborg Via 06-
19.48.8009 of mea@buckonline.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.buckcranio.nl

dan die 5,75%. Dit ligt fors boven 
de verwachte inflatie voor 2019. 
De belangrijkste oorzaak hiervoor 
is dat het lage BTW-tarief volgend 
jaar van 6% naar 9% stijgt. Open-
baar vervoer valt onder het lage 
BTW-tarief. Het landelijke basis-
tarief per rit wordt € 0,96 (€ 0,90 
in 2018) voor vol tarief-reizen en € 
0,63 (€ 0,59 in 2018) voor reduc-
tie-tarief reizen.
 
Abonnementen 
De prijzen voor abonnementen 
bij vervoerders in de Vervoerre-
gio stijgen met ongeveer 5,75%. 

Met deze gemeenschappelijke 
abonnementen kan worden ge-
reisd met verschillende vervoer-
ders. De prijs voor het losse kaart-
je waarmee de reiziger 1,5 uur bij 
Connexxion, EBS en GVB in de 
Vervoerregio kan reizen gaat om-
hoog van € 6 naar € 6,50.
 
Tarieven Amsterdam 
In de concessie Amsterdam bij 
vervoerder GVB wordt het kilome-
tertarief voor reizen op saldo met 
de OV-chipkaart € 0,162. In com-
binatie met de stijging van het 
basistarief zorgt dat voor een stij-

ging van de gemiddelde reisprijs 
met 5,6% (ten opzichte van 2018). 
GVB kiest ervoor om de tarieven 
voor de eigen kaarten, zoals uurs-
kaarten en dagkaarten, iets meer 
in prijs te verhogen zodat de stij-
ging van het kilometertarief rela-
tief beperkt kan blijven. GVB gaat 
komend jaar, net als in 2018, rei-
zen met de persoonlijke OV-chip-
kaart voor kinderen stimuleren 
door deze doelgroep een aan-
trekkelijk aanbod te doen voor 
deze kaart. In de streekconcessies 
wordt het kilometertarief € 0,166. 
Dit zorgt er in combinatie met de 

stijging van het basistarief voor 
dat de gemiddelde reis op saldo 
met de OV-chipkaart met 6,9% 
stijgt, ten opzichte van 2018. Ver-
voerders Connexxion en EBS kie-
zen ervoor om de tarieven voor 
diverse eigen kaartsoorten, zoals 
kinderkaarten en dagkaarten, niet 
te verhogen. In Amstelland-Meer-
landen wordt nu ook een dag-
kaart geïntroduceerd, die € 11,50 
gaat kosten. Dit is gelijk aan de 
prijs voor de dagkaart die in 2018 
al in de Zaanstreek werd gebruikt. 
Gemiddeld stijgen de prijzen ook 
in deze concessies met 5,75%.
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Wintermarkt in Zorgcentrum 
Aelsmeer zaterdag 24 nov. 
Komt u ook aanstaande 
zaterdag naar Zorgcentrum 
Aelsmeer naar de jaarlijkse 
gezellige wintermarkt ? 
Er staan allerlei kraampjes met 
kado’s voor de Sint en Kerst. 
De opbrengst komt ten 
goede aan de activiteiten 
die voor de bewoners 
worden georganiseerd. Er 
zijn leuke prijzen te winnen. 
Waag een gokje bij het 
enveloppentrekken en win 
een prijs, geschonken door 
winkeliers uit Aalsmeer.            
’s Middags van 14:30 tot 15:30 
uur is er een optreden van 
Shanty- en Zeemanskoor de 
Brulboeien uit Aalsmeer. 

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 28 november             
een heerlijk 3 gangen-diner
met o.a. een winter cocktail, 
gegrilde kippenpoot, koude 
kerrie mayonaise, romano 
bonen met spekjes en uien, 
appelmoes, rösti aardappelen 
en ijs fantasie voor maar € 12,-. 
Voor reserveringen Tel. 0297- 
820979. U bent vanaf 17.00 
uur van harte welkom.

Wild & Wine in Voor Elkaer
Vrijdag 30 november is het 
thema diner Wild en Wine. 
U kunt zich helaas niet meer 
opgeven, we zitten helemaal 
vol ! Houd ons in de gaten 
voor andere avonden. 

Activiteiten in Voor Elkaer
Multimedia  en 
spelletjesmiddag 
Woensdag 28 november
Multimedia 09.30 – 11.30 uur. 
Spelletjesmiddag 14.30 - 16.30 
uur. Kom gezellig spelletjes 
doen zoals rummikub of 
klaverjassen. Spelletjes zijn er 
voor iedereen. Heeft u zelf een 
kaartgroepje dan bent u ook 
van harte welkom. Wilt u een 
groepje samenstellen neem 
dan gerust contact op met  
ons in het Wijkpunt! 

Sjoelen en De Salon
Donderdag 29 november
Sjoelen 14.30 - 16.00 uur 
De salon 14.30 - 16.30 uur 
(op afspraak).
 In de Salon kunt u tegen 
een onkostenvergoeding 
voor uw nagels en een 
gezichtsverzorging terecht. 

Activiteiten overzicht

Dé revolutie op het gebied van schoenen

Xsensible Stretchwalker 
bij Henrita Footwear
Aalsmeer - Xsensible Stretchwal-
ker is een revolutionaire innova-
tie geïnspireerd op de houten ba-
lansslipper uit Japan. Deze zorgt 
voor een natuurlijke en gezon-
de lichaamshouding. Traditie en 
technologie komen samen in de 
unieke balanszool. In combina-
tie met perfecte demping, maxi-
male stabiliteit en ultieme grip 
wordt de beste loopervaring ge-
garandeerd. Stretchwalker zorgt 
voor een natuurlijke houding van 
het lichaam. Door de unieke toe-
passing van deze zooltechno-
logie ervaart u minder klachten 
aan gewrichten en heeft u min-
der last van vermoeide voeten. 
Stretchwalker is de schoen die u 
blij maakt en wordt aanbevolen 
door specialisten.

Gepatenteerd stretch leer
In de schoenen is het gepaten-
teerde stretch leer verwerkt. Het 
fl exibele en échte leer zorgt voor 
een blijvend goede pasvorm. Sa-
men met de unieke balanszool is 

Stretchwalker een favoriet in el-
ke schoenencollectie. Naast deze 
Stretchwalker worden ook Xsen-
sible met traditionele zolen ver-
kocht.
Ervaar de Stretchwalker nu zelf 
bij Henrita Footwear op donder-
dag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 
november. Deze dagen kunt u de 
Xsensible Stretchwalker schoe-
nen testen. U mag zelfs buiten 
proefl open! Henrita Footwear is 
gevestigd in de Dorpsstraat 6 in 
het Centrum en bereikbaar via 
0297-324409 en info@henrita.nl.

Diverse demonstraties en activiteiten
Zaterdag Winter Fair bij 
Annemieke’s Kramerie
Aalsmeer - Zaterdag 24 novem-
ber houdt Annemieke’s Kramerie 
van 10.30 tot 17.00 uur een Win-
ter Fair met vele demonstraties. 
Onder andere wordt een demon-
stratie Jura koffi  emachines gege-
ven. Jura werd in 1931 in Zwitser-
land opgericht en is vernoemd 
naar de bekende bergen in Zwit-
serland. Het bedrijf heeft zich 
vanaf 1991 gericht op volauto-
matische koffi  emachines en een 
internationale expansie. Alle kof-
fi emachines worden in Zwitser-
land ontwikkeld en overeenkom-
stig strenge Zwitserse kwaliteits-
eisen geproduceerd. Streven naar 
perfectie kenmerkt het denken 
van de medewerkers en de za-
kenpartners van Jura. Het resul-
taat ervan zijn koffi  emachines, 
die zich wereldwijd onderschei-
den door kwaliteit, betrouwbaar-
heid, gebruiksvriendelijk, design 
en perfecte koffi  especialiteiten, 
bereid uit vers gemalen bonen. 
Niet voor niets is Jura een inno-
verende leider in meer dan vijf-
tig landen! 
Met de volautomatische koffi  e-
machines kunt u het gehele kof-
fi e-assortiment bereiden, van de 
pittige ristretto tot de trendy Lat-
te Macchiato. Heel eenvoudig 
met één druk op de knop, dankzij 
ingenieuze, strikt logische bedie-
ningsconcepten. Er zijn veel pro-
grammeermogelijkheden, waar-
mee u uw eigen perfecte koffi  e 
kunt instellen helemaal naar uw 
persoonlijke voorkeur. Het on-
derhoud van de machine is even 

eenvoudig als de bediening er-
van. Vlekkeloze hygiëne wordt 
met een druk op de knop bereikt.
Alle functies van de Jura-volau-
tomaat (met Smart Connect) zijn 
op uw smartphone of tablet in te 
stellen. U kunt uw favoriete spe-
cialiteiten een naam geven en 
voorzien van een foto naar keu-
ze. Individuele smaakvoorkeu-
ren kunt u eenvoudig aanpassen. 
Zaterdag 24 november tijdens 
de demonstratie kunt u heerlij-
ke koffi  e proeven en ervaren hoe 
simpel deze koffi  eautomaten te 
bedienen zijn. U kunt dan ook 
alle andere voordelen van deze 
machines ervaren, zoals bijvoor-
beeld het gemakkelijke onder-
houd. Wanneer deze dag besluit 
om een Jura koffi  emachine aan te 
schaff en, ontvangt u een toepas-
selijk cadeautje en de afspraak 
wanneer uw machine thuis geïn-
stalleerd zal worden.
 
Kom op de koffi  e
Ook als u er nog denkt aan de 
aanschaf van een automaat, bent 
u van harte welkom om een heer-
lijk kopje koffi  e te komen drinken 
en te genieten van de Winter Fair. 
De gehele winkel is omgetoverd 
in de sint/kerstsfeer. En er zijn al-
lerlei speciale activiteiten. Zie 
hiervoor de advertentie in deze 
krant of kijk op de website: www.
annemiekes-kramerie.nl. Anne-
mieke’s Kramerie is gevestigd aan 
de Machineweg 3, er is voldoen-
de parkeergelegenheid rondom 
de winkel. 

Global Leadership Summit 
in Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderbrug - Op vrij-
dag 23 en zaterdag 24 novem-
ber wordt in de Levend Evangelie 
Gemeente de Global Leadership 
Summit (GLS) georganiseerd, in 
samenwerking met stichting Op-
wekking. Het is een tweedaagse 
conferentie voor iedereen die be-
trokken is bij leiderschap en zich 
hierin wil ontwikkelen, zowel in 
de kerk als het bedrijfsleven. 
Via videopresentatie kunnen 
deelnemers luisteren naar spre-
kers van topklasse. De GLS is een 
unieke conferentie om samen 
met een team te bezoeken. Tij-
dens de GLS worden thema’s aan-
gereikt, die uitnodigen tot verder 

napraten. De Summit biedt visie, 
inspiratie en praktische vaardig-
heden die je direct kunt toepas-
sen. Dit jaar wordt de GLS gehou-
den in meer dan 135 landen en is 
hiermee één van de grootste lei-
derschapsseminars ter wereld. De 
Willow Creek Association (WCA) 
organiseert de Summit. In Neder-
land is de organisatie in handen 
van Stichting Opwekking.
De conferentie vindt plaats op 
23 en 24 november in de Levend 
Evangelie Gemeente, Kruisweg 
55, Aalsmeerderbrug van 9.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie over 
het programma en aanmelden 
via www.opwekking.nl/gls. 

Vrijdag 23 en zaterdag 24 november
Sieradenfeestje in de 
Wereldwinkel
Aalsmeer - Tijdens het jaarlijk-
se sieradenfeestje op vrijdag 23 
en zaterdag 24 november wor-
den in de Wereldwinkel Aalsmeer 
in de Zijdstraat de sieraden in het 
zonnetje gezet. Er zijn heel veel 
mooie bijzondere fairtrade sie-
raden ingekocht, er wordt uitleg 
over de materialen én alleen op 
23 en 24 november krijgt iedere 
klant 20% korting op het hele as-
sortiment sieraden en shawls.
Dit jaar veel aandacht voor de sie-
radencollectie van Tahoua Im-
port, zij importeren handge-
maakte sieraden van bijzonde-
re materialen als brons, leer, ba-
keliet en hoorn uit Mali en Burki-
na Faso in West Afrika. De siera-
den worden onder andere inge-
kocht bij Coöperatie Ouagadou-
gou. Een collectief van verschil-
lende vakmanschappen bijeen 
om zo een breed aanbod te bie-
den voor de lokale-, nationale- en 
internationale markt. Kunstnijver-
heid en vakmanschap, het ant-
woord in een samenleving waar 

weinig industriële ontwikkeling 
bestaat en waar een grote werk-
loosheid heerst. Burkina Faso, let-
terlijk ‘het land van de oprechte 
mensen’, ligt gedeeltelijk in de Sa-
harastrook. Het is zeven keer zo 
groot als Nederland en er wonen 
17 miljoen mensen. De coöpera-
tie ondersteunt de ambachtslie-
den met hun marketing en stimu-
leert hen tot innovatie, kwaliteits-
verbetering en onderlinge sa-
menwerking. Natuurlijk vanuit de 
fairtrade principes. Door samen-
werking met Tahoua Import wor-
den de producenten gestimu-
leerd en gemotiveerd tot nieuwe 
ideeën en producten en kunnen 
door de verkoop van de beelden 
hun economische positie ver-
beteren. Voor meer informatie: 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl
De Wereldwinkel in de Zijdstraat 
15 is voor het sieradenfeestje 
op vrijdag geopend van 9.30 tot 
20.00 uur en op zaterdag zijn kij-
kers en kopers welkom van 9.30 
tot 17.00 uur.

Ook dit jaar wordt het sieradenfeestje weer georganiseerd door de mede-
werkers Else, Toke en Colette. 

Vrijdag modeshow, zaterdag livemuziek

Dorcas Kringloopwinkel 
vijftien jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - Dorcas Aalsmeer be-
staat dit jaar vijftien jaar. Begon-
nen in de Zijdstraat naast ‘t Boek-
huis, vervolgens verhuisd naar 
de Aalsmeerderweg in het voor-
malige pand van Wilzo en nu al 
zes jaar op industrieterrein Horn-
meer, waar ze gebruik maken van 
twee panden tegenover elkaar 
met een totale vloeroppervlakte 
van 4000 vierkante meter en rui-
me parkeergelegenheid in het 
midden. Dorcas Nederland be-
staat al veel langer. In 1980 is het 
opgericht door een kleine groep 
mensen onder leiding van Dirk 
Jan Groot, ter ondersteuning van 
mensen in communistische lan-
den die gevangen zaten vanwe-
ge hun geloof. Inmiddels is Dor-
cas Aid International uitgegroeid 
tot een wereldwijde organisatie 
die nood-, sociale en structure-
le hulp biedt in ongeveer twintig 
landen in de wereld. 
Wat betekent Dorcas eigenlijk? 
Deze vraag werd gesteld aan 
Hannie Verhoef. Zij is sinds het 
begin in Aalsmeer vrijwilligster 
voor de mooie stichting: “Dor-
cas is een vrouw uit de bijbel. Zij 
stond bekend om haar gulheid 
en goede werken. Precies waar 
de stichting voor staat.” Met veel 
enthousiasme vertelt Hannie 
over het werk dat zij, samen met 
tweehonderd vrijwilligers (!), zoal 
doet: “Naast jaarlijkse voedselin-
zamelingsacties hebben we ook 
projecten zoals ‘Adopt a Granny’; 
Je kunt een oma of opa sponso-
ren in Oost-Europa of Afrika die 
voedsel, kleding, dekens, brand-
hout en medische zorg ontvangt. 
Maar bovenal zorgen wij voor het 
reilen en zeilen in onze kringloop-
winkel. Er is van alles te koop, zo-

als kleding, boeken, speelgoed, 
decoratie, serviesgoed en meu-
bels. Allemaal spullen die een 
tweede leven krijgen. Daarnaast 
hebben we een groot terras waar 
voor slechts 1 euro een kopje kof-
fi e kan worden gekocht. Mensen 
maken er gewoon een dagje uit 
van. Regelmatig komen er bewo-
ners van het Kloosterhof en laatst 
hadden we een volle touringcar 
met dames uit Amsterdam. Tij-
dens openingstijden op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur is de inname en ver-
koop van de goederen. We doen 
alles zelf. Alleen voor de schoon-
maak wordt een bedrijf inge-
huurd. En alles wat niet verkocht 
wordt, wordt gerecycled.” 

CBF-Keurmerk
Voor Dorcas Aalsmeer zijn mo-
menteel vacatures voor de boe-
kenafdeling, het koffi  eterras, de 
kledingafdeling en bij de inname 
van goederen. Dus een ieder die 
een dag(deel) in de week iets om 
handen wil hebben is van har-
te welkom. Dorcas is in het bezit 
van een CBF keurmerk. Dit staat 
voor verantwoorde fondsenwer-
ving- en besteding. De organisa-
tie controleert de onafhankelijk-
heid van het bestuur, de beste-
ding van het geld aan het opge-
geven doel, de fi nanciële verslag-
legging en de methode van wer-
ving. Dorcas heeft het CBF-keur-
merk sinds 1998 en hecht veel 
waarde aan het behoud daarvan.

Modeshow
Op vrijdagavond 23 november 
om 19.30 uur staat er een mode-
show op de planning. Er wordt 
dan kleding geshowd vanuit de 

Medewerkster Hannie Verhoef op de kledingafdeling van Dorcas.

Iets moois (terug)geven
Wereldse kerstpakketten
Aalsmeer - Voor de beste, mooi-
ste en lekkerste decemberca-
deaus ben je bij de Wereldwin-
kel, dé fairtrade speciaalzaak van 
Aalsmeer, aan het juiste adres. 
Maar de Wereldwinkel verkoopt 
ook de mooiste kerstpakketten. 
Want met de keuze voor een fair-
trade en duurzaam kerstpakket 
geef je niet alleen iets moois aan 
de mensen om je heen, maar geef 
je ook iets terug aan de produ-
centen van deze cadeaus. 
De makers krijgen door de ver-
koop van hun producten name-
lijk de kans hun levensomstan-
digheden te verbeteren. Door 
hun kinderen naar school te stu-
ren, een nieuw huis te bouwen 

of hun bedrijf verder te ontwik-
kelen. Is dat geen mooie kerstge-
dachte? 
Er is keuze uit cadeaus en lekker-
nijen uit alle delen van de wereld. 
Van de populaire Tony’s Chocolo-
ney chocoladereep met cacao uit 
Ghana tot heerlijke wijn uit Zuid 
Afrika en van prachtig Tunesisch 
aardewerk tot een stoere shop-
per uit India. 
Kies voor een kant en klaar pak-
ket, stel zelf een pakket samen in 
de winkel in de Zijdstraat 15 of 
nodig de Wereldwinkel uit voor 
uw kerstmarkt op locatie. Kijk 
voor meer informatie op www.
wereldwinkelaalsmeer.nl of bel 
naar Karin de Veij, 06-83655115.

kringloopwinkel en uiteraard is 
alles vanaf zaterdag te koop. Me-
dewerkers showen de kleding 
zelf, zowel dames-, heren- als kin-
derkleding en iedereen is van 
harte welkom. Op zaterdag 24 
november zal gedurende de he-
le dag regelmatig livemuziek zijn, 

veel leuke attracties, vooral voor 
de kinderen en er is 15% korting 
op alles. Op deze dag is inname 
van goederen niet mogelijk. Kijk 
op www.dorcas-aalsmeer.nl voor 
meer informatie. Adres is Turfste-
kerstraat 15 en 19.
Door Miranda Gommans
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Wachttijd in Aalsmeer zo’n 17,5 jaar
Grote vraag naar sociale 
huurwoningen in regio
Aalsmeer - Er is een grote vraag 
naar sociale huurwoningen in Ne-
derland, zo blijkt uit onderzoek. 
Met name in Noord-Holland zijn 
er lange wachttijden voor wonin-
gen met een wettelijk vastgeleg-
de maximale huur van 710 euro 
per maand. Ruim van tevoren in-
schrijven is een aanrader. In de 
gemeente Wormer maar gelijk bij 
de geboorte, want de wachttijd in 
deze gemeente is liefst 29,4 jaar. 
Wormer staat op de lijst op num-
mer één, gevolgd door op twee 
Hoofddorp met 23,8 jaar en op 
drie Amstelveen met 21,8 jaar. In 
Aalsmeer moeten woningzoeken-
den ook geduld hebben. De ge-
middelde wachttijd is 17,5 jaar. 
De gemeente staat op nummer 
acht, na Uithoorn (7) waar inwo-
ners zo’n 18,8 jaar moeten wach-
ten om een eigen (sociaal) huur-
huis te kunnen betrekken. Van het 
aantal beschikbare sociale huur-
woningen wordt twintig procent 
verhuurd aan bewoners met ur-
gentie, vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning of aan men-
sen wiens bestaande huurhuis 

wordt gesloopt. De woningnood 
is bekend bij het ministerie, die de 
wooncorporaties in Noord-Hol-
land opdracht heeft gegeven de 
komende jaren zo’n 31.000 socia-
le huurwoningen te bouwen. Vol-
gens de wooncorperaties gaat dit 
aantal zo goed als zeker niet luk-
ken, ongeveer de helft (15.000) 
wel. Dit omdat er te weinig geld 
is en omdat er nauwelijks bouw-
locaties beschikbaar zijn.

Polderzoom en Machineweg
In Aalsmeer zijn in Polderzoom 
huurwoningen (37) en huurap-
partementen (51) gebouwd. De-
ze zijn onlangs opgeleverd. In 
de projecten voor woningbouw 
in Polderzoom 2 (tussen Burge-
meester Kasteleinweg en Stom-
meerkade), in de Hornmeer en 
aan de Zwarteweg zijn ook re-
alisatie van huurhuizen opge-
nomen. En het is wachten op de 
nieuwbouw door Eigen Haard 
aan de Machineweg. Het nieuwe 
‘Rooie Dorp’ gaat bestaan uit zo’n 
63 woningen, waarvan minstens 
44 huurwoningen.

Bewonersavond op 26 november
Herinrichting omgeving 
Proosdijhal Kudelstaart
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens om in de tweede helft 
van 2019 te starten met een her-
inrichting van de omgeving van 
de Proosdijhal. Hiervoor wordt 
een bewonersavond georgani-
seerd op maandag 26 november 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 

De bijeenkomst is van 19.00 tot 
20.30 uur. Medewerkers van de 
gemeente zullen aanwezig zijn 
om aan de hand van tekeningen 
de werkzaamheden toe te lichten 
en vragen te beantwoorden. Kijk 
voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl.

Workshop schrijven voor 
senioren in Odensehuis
Aalsmeer - Donderdag 29 no-
vember kunnen belangstellen-
den in het Odensehuis onder be-
geleiding weer een leuke work-
shop schrijven volgen. Dit keer is 
gekozen voor een actueel onder-
werp: Sinterklaas. Leuk om eerst 
met elkaar herinneringen op te 
halen hoe vroeger bij u thuis of 
op school Sinterklaas werd ge-
vierd. Ging dat op de manier 
waarop Toon Hermans op het to-
neel vertelde? Of heeft u hele an-
dere belevenissen? Vervolgens 
kunt u dan deze ervaring opschrij-
ven. Als u nu denkt: Maar ik weet 
niet wat ik moet opschrijven. Het 
Odensehuis zorgt voor begelei-
ding. Pen en papier ligt klaar en 
natuurlijk is er ook koffie en thee 
en heeft Sinterklaas vast gezorgd 

voor pepernoten. Het Odense 
huis is bedoeld voor senioren die 
het leuk vinden om met anderen 
creatief bezig te zijn. De inloop is 
van 14.30 tot 15.45 uur. Aan de-
ze workshop zijn geen kosten ver-
bonden. Het Odensehuis (Ont-
moetingscentrum voor ouderen) 
is gevestigd in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat 12. Bel voor meer 
informatie: 06-22468574.
Janna van Zon

In gesprek over veiligheid

Zakkenroller 
steelt 10 euro

Aalsmeer - Op woensdag 14 
november heeft een zakken-
roller tussen half een en één 
uur in de middag toegeslagen. 
Een 63-jarige inwoner liep op 
de Stationsweg en duwde een 
rolstoel voort. Ter hoogte van 
het Raadhuisplein werd plots 
een greep in zijn broekzak ach-
ter gedaan. De dief ging er ver-
volgens in hoog tempo van-
door. De zakkenroller is on-
geveer 1.85 meter lang en hij 
droeg een bontgekleurd jog-
gingpak met capuchon met 
wit en zwart als hoofdkleuren. 
Veel geluk heeft hij niet gehad, 
de buit was slechts 10 euro. De 
politie heeft de diefstal in on-
derzoek. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Weer overlast 
door vuurwerk

Aalsmeer - Op vrijdag 16 no-
vember heeft de politie in de 
avond diverse meldingen gehad 
van inwoners over overlast door 
vuurwerk. Met name vanaf de 
Helling, bij het schoolplein, zou 
er veel geknald worden. Volgens 
een getuige door een groepje 
van zo’n tien jongeren. Agenten 
zijn direct een kijkje gaan ne-
men, maar de jeugd had zich al 
uit de voeten gemaakt. Besloten 
is nu om vaker controles te gaan 
houden rond het schoolplein. 
Vuurwerk overlast melden, kan 
en mag nog steeds. De politie 
inventariseert alle telefoontjes 
en mailtjes en gaat naar aanlei-
ding hiervan gericht controle-
ren. Melden kan via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.

Uitnodiging voor inwoners

Ko e drinken en in 
gesprek met college
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders wil 
graag van inwoners horen wat zij 
belangrijk vinden in de gemeen-
te. Wat speelt er in hun omge-
ving? Waarom wonen mensen 
graag in Aalsmeer? Het college 
heeft ambities en plannen, maar 
staat ook voor grote uitdagingen. 
Hoe er met elkaar voor zorgen 
dat Aalsmeer ook in de toekomst 
een fijne gemeente blijft om te 
wonen, te leven en te werken. 
Daarover willen de burgemeester 

en wethouders graag in gesprek 
met inwoners. Komende periode 
gaan zij op bezoek in de drie ker-
nen: Aalsmeer Dorp, Nieuw Oost-
einde en Kudelstaart. 
Het eerste bezoek vindt plaats op 
zaterdag 8 december in Aalsmeer 
Dorp. Tussen 14.00 en 15.30 uur 
staan de burgemeester en wet-
houders met de koffiebus in de 
Zijdstraat, hoek Weteringstraat. 
Iedereen die zin heeft in een kop 
koffie en gesprek is van harte wel-
kom. 

Blok 2 bij Cultuurpunt Aalsmeer
Korte cursussen muziek, 
ballet  oga en gra ti
Aalsmeer - Het eerste cursusblok 
van Cultuurpunt Aalsmeer is in 
volle gang. De leerlingen zijn in-
middels op de helft van de les-
senreeks beland en werken toe 
naar hun presentaties. Afgelo-
pen week is het aanbod voor het 
tweede blok bekend geworden. 
Naast de oude vertrouwde cur-
sussen zit er ook een aantal ver-
rassende nieuwe cursussen tus-
sen. De inschrijvingen zijn vanaf 
nu geopend.
Een paar keer per jaar organi-
seert Cultuurpunt Aalsmeer kor-
te, oriënterende cursussen. In les-
sen van 45 minuten werken de 
leerlingen in 9 weken toe naar 
een presentatie. De belangstel-
ling voor het aanbod was het af-
gelopen blok erg groot. Cursus-
sen als Ontdek je talent op een 
instrument, DJ, Musical en Graf-
fiti zijn al echte ‘all time favori-

tes’ geworden. Maar ieder cursus-
blok voegt het Cultuurpunt ook 
iets nieuws aan het aanbod toe. 
Zo is sinds dit schooljaar de cur-
sus Ballet in het aanbod opgeno-
men en daar komen nu de cur-
sussen Yoga, Toetsen en Snaren 
en Ontdek je talent in een band 
bij. De lessen vinden plaats op di-
verse locaties in Aalsmeer en Ku-
delstaart op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag in de 
naschoolse tijd. Onder andere bij 
Solidoe Oostkroost, in de Place-
2Bieb en in het vernieuwde pand 
van De Oude Veiling/Cultuurpunt 
Aalsmeer aan de Marktstraat. Het 
cursusaanbod is bedoeld voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
en start in de week van 4 februa-
ri. Uitgebreide informatie over de 
cursussen, zoals dag, tijd en loca-
tie, is te vinden op de website van 
het Cultuurpunt.

Koud najaarsweekend 
voor verkenners Tiflo
Aalsmeer - Met enige regelmaat 
gaan de speltakken van Scou-
ting Tiflo op kamp. Nu was het de 
beurt aan de verkenners (jongens 
van 11 tot 15 jaar). Aan elk kamp 
hangt een thema. Nu was dat The 
Nun. Afgelopen vrijdagavond 16 
november vertrokken de mannen 
op de D”Artagnan (het Scouting-
wachtschip) naar het eiland in de 
Westeinderplassen. Bij het kamp-
vuur hoorden ze opeens een roep 
om hulp. De verkennners gingen 
op onderzoek uit en vonden een 
gewond persoon. Ze namen haar 
mee naar het Scouting eiland en 
kwamen er achter dat ze was aan-
gevallen door The Nun. De vol-
gende dag ontdekten ze dat ze 
The Nun konden stoppen door 

een zwaard door het graf te ste-
ken. ’s Avonds bij het avondeten 
stond The Nun door het raam te 
schreeuwen en daar schrokken 
de mannen behoorlijk van. Ver-
volgens zijn ze inderdaad naar 
het graf gegaan om het zwaard 
er doorheen te steken en een ein-
de te maken aan de aanvallen. 
Gelukkig is alles goed afgelopen 
en konden de jongens genieten 
van een super geslaagd, maar wel 
koud, kampweekend. Nieuwsgie-
rig geworden? De speltakken van 
Tiflo kunnen altijd nieuwe leden 
gebruiken. Ook zoekt de Tiflo nog 
leiding voor de zaterdagochtend 
spelltakken. Meer weten? Kijk op 
facebook bij scouting Tiflo of op 
de website: www.tiflo.nl. 

Winnaars Bouw een Bootje 
bij Koninklijke De Vries
Aalsmeer - Maandag 12 novem-
ber hebben de winnaars van 
Bouw een Bootje Aalsmeer 2018 
een bezoek gebracht aan Konink-
lijke De Vries Scheepsbouw. De 
jongens en meiden, die inmid-
dels in groep 8 zitten, van OBS 
Kudelstaart en BS De Brug uit 
Aalsmeer-Oost werden ontvan-
gen door directeur Dennis van 
Haasteren en wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn. 
De beelden die werden getoond 
van het zomerse zonnige evene-
ment vormden een behoorlijk 
contrast met deze regenachtige 
maandagochtend. Het fotomo-
ment volgde na de toespraakjes 
van de directeur en de wethou-
der. De sfeer was uitgelaten! Tijd 
voor de rondleiders om de kinde-
ren op te halen voor een rondlei-

ding door het prachtige bedrijf 
van De Vries. Er was herkenning, 
de rondleiders waren namelijk 
ook de bouwbegeleiders tijdens 
de evenementendag voor scho-
len tijdens de Westeinder Water 
Week. Er werd veel informatie ge-
geven en dit leverde tal van vra-
gen op. In de nieuwe Concurrent 
Design ruimte werden de Fead-
ship brandmovie en de timelaps 
van de bouw van het jacht ‘My 
Lonian’ getoond. Met een hoofd 
vol informatie en een goody bag, 
werd de ochtend om circa 11.00 
uur afgesloten. De kinderen van 
OBS Kudelstaart en BS De Brug 
werden bedankt voor hun be-
zoek en natuurlijk hebben de jon-
gens en meiden hun gastheren 
ook bedankt voor de informatie-
ve ochtend. 

Aalsmeer - De gemeente no-
digt inwoners van harte uit voor 
een gesprek over veiligheid in 
Aalsmeer op woensdag 28 no-
vember om 20.00 uur in De Ou-
de Veiling. Medewerkers horen 
graag van u en andere bewoners 
wat er leeft op het gebied van 
veiligheid. Hoe ervaart u de vei-
ligheid in uw buurt, op straat, in 

en rond de scholen en in de ge-
meente in het algemeen? Heeft 
u ideeën om de veiligheid te ver-
beteren? Het gesprek vindt plaats 
onder leiding van een onafhanke-
lijke gespreksleider. 
De gemeente werkt momenteel 
aan een nieuw veiligheidsbeleid 
2019-2022. Uw inbreng vindt de 
gemeente belangrijk. Suggesties, 

die deze avond gegeven worden, 
kunnen gebruikt worden voor de 
jaarlijkse actieplannen veiligheid. 
Wie de avond bij wilt wonen, 
wordt gevraagd een mailtje te 
sturen naar communicatie@
aalsmeer.nl. Dan weet de ge-

meente met het inrichten van de 
zaal hoeveel mensen er komen.
De avond over veiligheid op 
woensdag 28 november start om 
20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat 19.
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Professor Balthazar en het milieu
Grootse ontvangst voor 
Sinterklaas in Aalsmeer

Aalsmeer - Super druk was het 
zaterdag 17 november bij de in-
tocht van Sinterklaas en heel veel 
Pieten in het Centrum. Even over 
twee uur in de middag arriveer-
de de Sint met liefst twee boten 
vol met pakjes en pepernoten. 
Onderweg had het gezelschap 
zwaar weer gehad, zo vertelde 
een Piet, dus ze waren blij voet 
aan wal te kunnen zetten in het 
zonnige Aalsmeer.
Zo’n half uur voor de ontvangst 
stroomde het landje naast het 
zorgcentrum aan de Ringvaart 
vol met kinderen en (groot)ou-
ders. Vol verwachting werd uit-
gekeken naar Sinterklaas en de 
Pieten. Er werd gezongen en bij 
het zien van de boten enthousi-
ast gezwaaid. Eerst arriveerde de 
boot met de Pieten. De Pieten 
waren snel van de boten en deel-
den pepernoten uit en namen te-
keningen en knutselwerkjes voor 
de Sint in ontvangst. 

Professor Balthazar
Daarna arriveerde de boot met 
Sinterklaas en een vreemde, ver-
strooid uitziende man. Dit bleek 
de wereldberoemde professor 
Balthazar te zijn die een waanzin-
nige uitvinding heeft gedaan. Hij 
bedacht de cadeautjes verklein- 
en vergrootmachine. Op deze  
manier kunnen er veel meer pak-
jes in de boten en hoeft voor de 
vervoer van de cadeaus geen der-
de boot ingezet te worden. Wel 
zo goed voor het milieu. 
Sinterklaas werd officieel wel-
kom geheten door burgemees-
ter Jeroen Nobel en kinderbur-
gemeester Hannah. Daarna kreeg 
de Spreekstal-Piet het woord om 

het een en ander te vertellen over 
de verklein- en vergrootmachine, 
die  onderweg bijna gestolen was 
door een nar, die met een snelle 
speedboot hoge golven maakte 
in de Ringvaart om de boten van 
Sinterklaas te saboteren. Het is 
gelukkig niet gelukt en professor 
Balthazar heeft later op het Mo-
lenplein een demonstratie kun-
nen geven. 

Feestje met DJ Pieten
Ondertussen was een groep Pie-
ten alvast richting de winkelstraat 
gelopen en met de disco-Pieten 
werd een swingend feestje ge-
bouwd in de Kanaalstraat. Daarna 
op naar korenmolen De Leeuw, 
want het was hoog tijd om meer 
pepernoten te gaan bakken. Er 
was gerekend op veel bezoekers, 
maar zoveel mensen. Het lijkt of 
het ieder jaar drukker wordt.

Veel foto’s
Sinterklaas ging te voet naar het 
praatjeshuis. Het werd een lange 
wandeling met veel stops. Er was 
volop aandacht voor alle jongens 
en meisjes en de Sint en de Pieten 
wilden best met hen op de foto. 
Wat was het gezellig! Ook tijdens 
het feest in het gemeentehuis. De 
burgerzaal was feestelijk aange-
kleed voor Sinterklaas. 
Na de officiële ontvangst moch-
ten de kinderen op het podium 
komen, er werden liedjes gezon-
gen en de Pieten, die haalden al-
lerlei grappige capriolen uit. Al 
met al een hele leuke middag in 
goede sfeer en heel veel vrolijke 
gezichten!
Foto’s: www.kicksfotos.nl en 
Jacqueline Kristelijn
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“Wij vermaken ons wel”
Drie maal feest voor Diamanten 
echtpaar Emmy en Jan Pannekoek
Aalsmeer - Zestig jaar geleden is 
Jan Pannekoek in het huwelijks-
bootje gestapt met zijn zes jaar 
jongere vrouw Emmy Maarsen. 
De trouwerij was op zijn verjaar-
dag op 20 november. Afgelopen 
dinsdag brengt burgemeester Je-
roen Nobel het echtpaar dan ook 
een bezoek. Maar het is niet al-
leen dúbbel feest, nee zelfs drie-
dubbel; Hun eerste achterklein-
kind zag deze morgen het levens-
licht. Hoe bijzonder. Het meege-

brachte boeket bloemen wordt 
door dochter Margot, voor het 
eerst oma, in een vaas gezet en 
ook schoonzoon schuift even aan 
nadat hij zijn kleindochter in zijn 
armen heeft gehouden. Straks 
mogen ook Jan en Emmy het ba-
bygeluk aanschouwen. Tijd voor 
taart. Ook burgemeester Nobel 
geniet van de slagroompunt die 
hem wordt voorgeschoteld naast 
een kop koffie. Het stel woont in 
de Hadleystraat vanaf hun trou-

wen. Mevrouw komt uit de Haar-
lemmermeer. “Rijsenhout be-
stond nog niet eens.”

Dansen in De Oude Veiling
Jan Pannekoek: “We hebben el-
kaar ontmoet bij dansen in de 
Oude Veiling. Zij was pas zestien. 
Naast een dochter is er een zoon 
gekomen, Niels, vervolgens drie 
kleindochters en een kleinzoon. 
Iedereen woont in Aalsmeer. 
“Mijn vrouw is de spil van de fa-

milie.” Aldus Jan, maar de tachtig-
jarige Emmy wuift dat weg: “Wel-
nee, maar omdat ik whatsApp 
blijf ik gewoon goed op de hoog-
te van alles. Ik fiets graag, en ver-
der zijn lezen, puzzelen en tuinie-
ren mijn hobby’s.” De foto voor de 
krant wordt, ondanks de vries-
kou, dan ook in de prachtig on-
derhouden tuin gemaakt.

Genoeg omhanden
Meneer Pannekoek is de oudste 
van drie broers. Ze hebben jaren-
lang Schildersbedrijf C. Panne-
koek & Z. voortgezet van hun va-
der. Zijn broers zijn helaas over-
leden. Ruim twintig jaar geleden 
ging Jan met pensioen. Emmy 
heeft gewerkt bij Weduwe P. Eve-
leens en bij gebroeders Mann op 
de Oosteinderweg. Meneer is in-
middels wat ‘krakkemikkig’ zoals 
hij zelf zegt en hij en zijn vrouw 
hebben een gehoorapparaat no-
dig, maar ze hebben nog genoeg 
omhanden. Zo is Jan aangesloten 
bij Video- & Filmclub Aalsmeer, 
tevens een schildersclub (er 
hangt aardig wat werk van hem 
aan de muur) en gaat hij het liefst 
iedere maandagmorgen naar de 
Historische Tuin om mee te hel-
pen, zolang zijn conditie dit toe-
laat. “Ik ben echt supporter van 
de tuin. Erg belangrijk om dat in 
stand te houden!” Vroeger zat hij 
in diverse orkesten als gitarist en 
zanger. “Bij de Moonliners en bij 
de Aviola’s. Ik heb ook nog mee-
gezongen in de Bloemenlustre-
vue.” Ondanks het feit dat dat al-
lemaal verleden tijd is heeft het 
echtpaar het druk genoeg. Me-
vrouw verzucht: “Wij vermaken 
ons wel en dat is fijn. Nu gaan we 
naar de overkant om onze achter-
kleindochter Abby Liv te zien!”
Door Miranda Gommans 

Uitbreiding riolering en upgrate straat
Bomen over bomen in de Spoorlaan
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
19 november hield de gemeen-
te in De Oude Veiling een inloop-

avond over de herinrichting van 
het grijs en groen in het gedeel-
te van de Spoorlaan waar nieuw-

bouw is gekomen. De gemeen-
te is namelijk voornemens om in 
de tweede helft van 2019 dit ge-
deelte van de straat te reconstru-
eren. “De straat is aan vervanging 
toe”, zo stelt de gemeente op haar 
website. Allereerst gaat de riole-
ring uitgebreid worden. Daarna 
krijgt de straat een nieuwe look, 
om vooral het nu rommelige (we-
gen)beeld een rustigere structuur 
te geven. Bij de kruisingen komen 
verhoogde plateaus, vier in to-
taal. Het trottoir aan de zijde van 
de ‘oudere’ huizen blijft, evenals 
de bewoners voor de deur kun-
nen blijven parkeren. Het groen 
vormde deze avond het heetste 
hangijzer. Er verdwijnen drie tot 
vijf bomen aan de kant van de 
nieuwbouw (Korianderhof). Deze 
bomen zijn aangetast en kunnen 
een gevaar gaan vormen. “On-
zin”, zo liet een bewoner weten. 
“Geen bomen kappen en meer 
groen planten”, was zijn mening. 

Een andere bewoner ziet echter 
het liefst alle bomen vervangen 
worden door nieuwe, wat kleine-
re exemplaren. “De wortels van 
deze grote bomen tasten de kel-
ders van onze huizen aan en bo-
vendien geven de luizen plakstof 
af. Wij parkeren in het voorjaar al-
lemaal onze auto’s op een ande-
re plek, niet voor deur.” Weer een 
andere bewoner leek zich al neer-
gelegd te hebben bij het verdwij-
nen van enkele bomen. Hij stelde 
voor het hout te hergebruiken: 
“Maak er bankjes van of fleur het 
nieuwe speelpleintje er mee op.” 
Veel verwijt was er over het on-
derhoud van het groen. “In al die 
jaren dat ik hier woon zijn de bo-
men nog nooit gesnoeid.” Nieuw 
groen is overigens wel gepland, 
onder andere haagjes op de hoe-
ken bij de woningen. Over de 
komst hiervan waren de menin-
gen ook verdeeld. Alle opmerkin-
gen en reacties gaat de gemeen-
te nu, zover mogelijk, verwerken 
en inpassen in het plan. De op-
komst was overigens niet heel 
groot, wellicht was het koude, 
gure weer hier de oorzaak van.

Vervolgovereenkomst ondertekend
Vertrouwen gemeenten 
in stichting Beterburen
Aalsmeer - De inkt van de hand-
tekeningen is nog vers op de 
vervolgovereenkomst tussen 
de gemeenten Amstelveen en 
Aalsmeer, de politie eenheid 
Noord Holland, woningcorpora-
tie Eigen Haard en stichting Be-
terburen. Met de ondertekening 
van deze vervolgovereenkomst 
heeft men Beterburen het ver-
trouwen gegeven om haar aan-
bod en diensten voor buurtbe-
middeling te continueren. Buurt-
bemiddeling Amstelland, met 
een team van 27 lokale buurtbe-
middelaars, is onderdeel van Be-
terburen. Zij heeft sinds de start 
in Amstelveen in 2004 ononder-
broken buren bijgestaan die met 
elkaar in gesprek wilden gaan om 
onderlinge problemen te bespre-
ken en op te lossen. Er wordt zo-
wel buurtbemiddeling tussen bu-
ren als individuele coaching aan-
geboden. Gemiddeld worden zo 
7 op de 10 meldingen naar tevre-
denheid opgelost. Naast Amstel-
veen en Aalsmeer werkt zij ook in 
de gemeenten Ouder-Amstel en 
Uithoorn.

Bijdrage leefbaarheid
Met de ondertekening van de-
ze overeenkomst is gratis buurt-
bemiddeling voor alle bewoners 
verzekerd tot en met 31 decem-
ber 2022. Directeur van Beterbu-
ren, Bente London: “Ik ben blij dat 
we onze gezamenlijke succesvol-
le en goede samenwerking ook 
de komende 4 jaar voortzetten 

en we daarmee een goede bijdra-
ge leveren aan de leefbaarheid in 
beide gemeentes door inzet van 
onze vrijwillige buurtbemidde-
laars.” Coördinator buurtbemid-
deling Amstelland, Jeanine de 
Koster voegt toe: “Het is mooi om 
te zien hoe een organisatie als Be-
terburen al zo lang haar ervaring 
kan uitbouwen en nieuwe be-
middelaars kan blijven opleiden. 
Het team Amstelland bestaat uit 
betrokken mensen. Het zijn allen 
buurtbewoners die onbezoldigd 
werken om onze buurten zo pret-
tig en leefbaar mogelijk te hou-
den voor elkaar. Ook voor hen is 
deze verlenging een compliment 
voor hun inzet.”

Buurtbemiddelaars
Beterburen voert het plus-certifi-
caat van het Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie en Veiligheid. 
Dit betekent dat zij als erkende 
bemiddelingsorganisatie voldoet 
aan de kwaliteitseisen en dat ze 
de werkwijze en methode van 
buurtbemiddeling uitstekend im-
plementeert. Bewoners kunnen 
dan ook rekenen op buurtbemid-
delaars die een gedegen training 
in buurtbemiddeling hebben ge-
had. Zij staan neutraal tegenover 
de klachten, kiezen geen partij 
tussen de buren, werken vertrou-
welijk en veilig. Zij ondersteunen 
de communicatie tussen beide 
buren en helpen om tot afspra-
ken te komen waar ieder het mee 
eens kan zijn.

Reünie: De klas van 1977 (Samen Een)
Aalsmeer - Op wie verheug jij je 
het meest om te zien en te spre-
ken? Herinner jij je nog de moeder 
van….? Bij wie kwam jij het meest 
over de vloer? Heb jij nog contact 

met mensen uit de klas? Heeft ie-
dereen z’n ouders nog? Wonen er 
nog veel klasgenoten in Aalsmeer? 
Allemaal vragen die opkwamen tij-
dens het organiseren van de lang-

verwachte reünie van de klas van 
1977 van basisschool Samen Eén 
op 10 november. Na een inten-
sieve, en in één geval stokkende, 
speurtocht naar klasgenoten was 

De klas van 1977 van basisschool Samen Een. Onderste rij zittend van links naar rechts: Frank van der Laar-
se, Wessel Colijn, Colinda Velders, René Vreken, Robin Jongkind, Henk de Carpentier, Pim Jore, BobJoren en Pe-
ter Maarsen. Tweede rij zittend van links naar rechts: Margreet Maarse, Denise de Veer, Linda Buis, Ingrid Lob-
bes, Monique Colijn, Anita Spaargaren en Cees Buiser. Derde rij staand van links naar rechts: Elize Eveleens, Ri-
na Spaargaren, Ans Walch, Dirma du Pau, Rik Konst, Arie Groeneveld, Niels Schotanus, Gerrit Hansen en Mees-
ter Reint Laan. Vierde rij staand van links naar rechts: Marit de Ridder, Madelène Mantel, Jan Maarsen en Frank 
van der Meulen.

de oogst rijk te noemen. Van de 
33 leerlingen (wát een grote klas!) 
waren er uiteindelijk 28 op de re-
unie aanwezig. Helaas zijn Yvon-
ne en Johan niet meer onder ons. 
Niet iedereen was daarvan op de 
hoogte, dus dat sloeg behoorlijk 
in. De klas van 1977 ontmoette 
elkaar op het schoolplein van Sa-
men Eén. Elke keer als er iemand 
in de verte aan kwam lopen werd 
nieuwsgierig getuurd of degene al 
herkend werd. “Ah, is dat meester 
Laan? Die had ik toch niet zo snel 
meer herkend, hoor!” De mees-
ten hadden elkaar toch al zeker 40 
jaar niet meer gezien! Sommigen 
weinig veranderd, anderen een 
metamorfose ondergaan. Maar, 
wat was het ontzettend leuk! Na-
dat de groep binnen mocht kijken 
in Samen Eén (wat is alles klein) 
en opnieuw had geposeerd voor 
de klassenfoto (naast wie zat jij 
meestal?) vertrok klas 1977 naar 
De Oude Veiling voor het vervolg. 
Iedereen genoot van het weerzien 
en het uitwisselen van oudjes en 
nieuwtjes. Het voelde snel weer zó 
vertrouwd! De klasgenoten heb-
ben elkaar beloofd er geen veer-
tig jaar meer over heen te laten 
gaan... Volgend jaar misschien 
weer een reünie?
Marit de Ridder

Bij Groenrijk Zwanenburg kan men zijn slag slaan tijdens de kerst-ophef-
fingsuitverkoop.

Zwanenburg - Groenrijk Zwa-
nenburg wordt op dit moment 
verbouwd tot het gloednieu-
we Van Beem Experience Center. 
Voordat men helemaal overgaat 
in het nieuwe bedrijf, wordt een 
kerst-opheffingsuitverkoop ge-
houden. Met liefst veertig pro-
cent korting op kerstversiering 
en accessoires. 
‘’Het wordt een prachtige kerst. 
Wij geven je op alle kerstballen, 
kerstverlichting en andere acces-
soires maar liefst 40% korting. We 
richten speciaal voor de ophef-
fingsuitverkoop een deel van de 
winkel in, zodat je optimaal kan 
profiteren van het voordeel’’, al-
dus Groenrijk Zwanenburg.

Nordmann kerstboom
Vanaf 24 november worden er 
dagelijks verse Nordmann kerst-
bomen bij Groenrijk Zwanenen-
burg geleverd. ‘’Deze kerstbo-
men hebben we persoonlijk uit-
gezocht in Denemarken. Ze staan 
bekend om hun prachtige uitstra-
ling door de zachte, volle naal-
den. Dat scheelt ook bij het ver-
sieren, want ze prikken niet. Met 
dit merk ben je wekenlang ver-
zekerd van een prachtige boom, 
want de naalden vallen haast niet 
uit. We bieden de bomen dit jaar 
tegen een extra scherpe prijs aan.’’

Glaasje Glühwein
Groenrijk Zwanenburg zit dan 
wel midden in een grote verbou-
wing. ‘’Maar, we laten je zeker niet 
in de kou staan. Vanaf eind no-
vember kun je genieten van een 
heerlijk glas verse Glühwein of 
een kop warme chocolademelk. 
En als je er dan toch bent, kun je 
gelijk nog de laatste kerst items 
voor je huis of tuin bij ons scoren.’’

Om een lang verhaal kort te ma-
ken, het is drie keer profiteren bij 
Groenrijk Zwanenburg:  Voorde-
lige kerstversiering en accessoi-
res, scherp geprijsde Nordmann 
kerstbomen vanaf 24 novembe-
ren glühwein en warme choco-
lademelk vanaf eind november 
Volg Groenrijk Zwanenburg op 
Facebook om op de hoogte te 
blijven van het laatste nieuws. 

Ophe ngsuitverkoop kerst 
bij Groenrijk Zwanenburg
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Thomas Visser: “Zaai stelt 
interessante vragen”
Aalsmeer - Het interview met 
Thomas Visser vindt plaats in De 
Oude Veiling. Sinds hij door de 
ESA is aangesteld als coördinator 
van de Huiskamer van Aalsmeer 
is hij daar bij tij en ontij te vinden. 
Naast al zijn drukke werkzaamhe-
den vindt hij ook tijd om mee te 
doen aan het Zaai coachtraject 
en hoewel Thomas nog geen zelf-
standige ondernemer is, is hij zo 
een ondernemend iemand dat er 
voor hem een uitzondering is ge-
maakt. 
“Ja, ik was heel blij dat ik mee 
mocht doen met Zaai.” Thomas 
ziet het als een bijzondere peri-
ode die tot eind april duurt. “Ge-
zien mijn drukke baan is het soms 
moeilijk om over vragen wat die-
per na te denken. Tijdens de in-
tervisie avonden word ik daar wel 
toe gedwongen en dat is goed. Ik 
steek daar heel veel van op, maar 
ik merk ook dat ik weer mijn er-
varing kan delen met anderen. 
Die wisselwerking is geweldig, 
wij hebben een hele leuke groep 
en dat wij vergaderen in De Ou-
de Veiling is natuurlijk niet ver-
keerd.” Er wordt vrolijk gelachen. 
“Wij behandelen interessante 
vraagstukken en ik ben heel be-
nieuwd waar wij aan het eind van 
het coachtraject staan, wat wij al-
lemaal geleerd hebben. Ik ver-
wacht daar best veel van.’”
Het eerste coachgesprek leverde 
veel kijk op de zaak. “Er werd mij 

een spiegel voor gehouden. Door 
steeds te blijven doorvragen liet 
coach Anja de Die mij goed zien 
waarmee ik bezig ben: Wat er an-
ders kan en misschien zelfs wel 
moet.’”
Thomas heeft goed door dat Zaai 
hem veel te bieden heeft. Publi-
citeit, een uitgebreid netwerk en 
de juiste combinatie van master-
class en intervisie avonden. “Er 
wordt veel voor ons georgani-
seerd. Daarbij is Kirsten Verhoef 
een grote kracht.” Dat de Zaailin-
gen soms in het diepe worden 
gegooid om te kunnen groeien, 
ziet Thomas als een uitdaging. 
“Sommigen zullen dat best span-
nend vinden, maar je leert er wel 
heel veel van.”
Neem voor meer informatie con-
tact op met Kirsten Verhoef (pro-
ject organisator) via 0297-366182 
of via kirsten@syltsupport.nl.
Janna van Zon

Wethouder: “Dit was een dag voor het menselijk kapitaal”
Dag van de Ondernemer: Aalsmeer 
laat zien waar het groot in is!
Aalsmeer - Vrijdag 16 november 
werd op landelijk niveau de Dag 
van de Ondernemer gehouden. 
De Gemeente Aalsmeer in sa-
menwerking met Ondernemend 
Aalsmeer zorgden op verschil-
lende locaties voor vier interes-
sante workshops die gratis door 
de ondernemers konden wor-
den gevolgd. Aan wethouder Ro-
bert van Rijn de eer om deze leer-
zame dag te openen en dat deed 
hij bij ZAAI, Kweek en Eet; een 
mooie locatie aan de Oosteinder-
weg. Ondernemers stimuleren 
hoe doe je dat? Van Rijn had daar 
wel een antwoord op. Hij roem-
de Ondernemend Aalsmeer, ZAAI 
Aalsmeer en het MVO Platform 
Aalsmeer (Milieubewust Onder-
nemen) - aangestuurd door Cor 
Millenaar. “Je moet het met elkaar 
doen. Aalsmeer is sterk in kennis 
en innovatie. Waar het in deze tijd 
om gaat is samenwerken waarbij 
de gemeente een ondersteunen-
de en faciliterende functie heeft. 
Aalsmeer kent 2500 bedrijven 
van groot tot klein. Wij zijn een 
parel in deze metropool!” 
Verder benadrukte hij dat je als 
samenleving om je heen moet 
kijken. “Maatschappelijk verant-
woord ondernemen, zorg heb-
ben voor elkaar en de ontwikke-
ling. Wij kunnen met de koplo-
pers van het land communiceren 
waar duurzaamheid als inspiratie-
bron dient.”

Circulaire economie
Sr Account Manager Bedrijven 
Wendy Masselink had namens de 

gemeente Freek van Eijk (direc-
teur Circulair Hotspot) uitgeno-
digd die een helder betoog hield 
over: Nederland Circulair. De 
workshop begon met een filmpje 
dat direct de aanwezige onderne-
mers duidelijk maakte dat het de 
komende uren zou gaan over een 
zeer actueel onderwerp. Het eco-
logische systeem bestaat al mil-
jarden jaren maar met de vooruit-
gang doet de mens een groot be-
roep op de aarde. 

Dat de zeespiegel stijgt, de aar-
de opwarmt wordt best door een 
groot deel van de natie beseft, 
maar het handelen daarnaar om 
dit te voorkomen loopt niet syn-
chroon. Daarvoor zijn toch een 
aantal visionaire denkers nodig 
om de toekomst voor de dan aan-
wezige mens mogelijk te maken. 
“Producenten van nu moeten ver-
antwoordelijk blijven voor het mi-
lieu belastende materiaal. Wat zo-
veel wil zeggen dat zij zorg moe-
ten dragen voor niet milieu be-
lastend hergebruik. Begin van de 
keten is een ontwerp maken van 
eenvoudig te onderhouden of te 
repareren materiaal. Met elkaar 
delen wat wij zelf niet alle uren 
van de dag nodig hebben. Her-
gebruik restafval, het omzetten in 
duurzaam materiaal. Met Creatie-
ve innovatie kunnen wij de toe-
komst verder kleuren. Gebruik je 
verbeeldingskracht. Het is zo sti-
mulerend wat er allemaal moge-
lijk is, wat je zelf en vooral met el-
kaar kunt bereiken. De kosten van 
niet handelen zijn hoger dan te 

handelen. Het is geen droomwe-
reld!”  En hoe Van Eijk daar gelijk 
in had, vertelde Peter Janmaat, 
commercieel directeur van Bou-
quetnet en Celieplant. Een inno-
vatief gebouw, duizenden zonne-
panelen, personeel dat normale 
werktijden kent, waar aan carriè-
re planning wordt gedaan, goe-
de milieu afspraken met kwekers 
zijn gemaakt, gebruik van plastic 
tot het minimum teruggebracht, 
een vitaliteit plan waar het per-
soneel wekelijks een uur perso-
nal training ontvangt, een bloe-
mentuin met bijenkasten. Dus ei-
gen honing altijd leuk als relatie-
geschenk. “Duurzaamheid begint 
bij jezelf”, aldus een bevlogen Pe-
ter Janmaat. 

Time-management
In De Oude Veiling konden de on-
dernemers van Martine Bron le-
ren hoe zij efficiënt met tijd kun-
nen omgaan. Aan de hand van ei-
gen voorbeelden en vraagstuk-
ken ging men aan de slag. Zo 
werd er inzicht verkregen hoe pri-
oriteiten te stellen en wat de be-
langrijkste doelen zijn. Het mail-
archief zo in te delen dat binnen 
een paar oogopslagen duidelijk 
wordt wat er te doen valt of wat 
kan wachten. Een gezonde ba-
lans creëren tussen werk en pri-
vé. Welke acties bijdragen tot vol-
doening. Die voldoening was er 
duidelijk. 
“Timemanagement is heel breed, 
maar wij hebben van deze och-
tend veel kunnen oppakken, ik 
kan vandaag al aan de slag.” Tot 
slot van de drie uur durende ses-
sie moest iedere deelnemer iets 
vertellen wat hem of haar deze 
ochtend had opgeleverd. Wie het 
antwoord wist deed een stap naar 
voren doen en wie zich in het ant-
woord herkende deed eveneens 
een stap naar voren. Het werd 
een golvende dans waarbij veel 
werd gelachen. Docent Martine 
had dankbare ondernemers. 

Laat je zien!
Bij Brasserie Oevers aan de Ku-
delstaartseweg liet Brenda Ser-
re zien hoe je je als ondernemer 
meer zichtbaar naar buiten toe 
kan maken. “Laat zien wat je doet, 
waarom je het doet en wat het de 

klant voor resultaat oplevert.” Op 
de meegenomen laptops kon-
den voorbeelden en opdrachten 
door het updaten en rebranden 
van Linkedin - en Facebook pro-
fiel al direct worden toegepast. 
“Het lijken open deuren maar wat 
ik vandaag heb gedaan is door 
zo’n open deur stappen en dat 
voelt zo goed”, sprak een zeer op-
geluchte deelnemer. 

Smartphone fotografie
De Historische Tuin was een 
fraaie omgeving voor de grote 
groep ondernemers die betere 
foto’s wilde leren maken met hun 
smartphone. “Neem altijd je tele-
foon mee”, was de eerste les van 
fotografe Eef Ouwehand. Ook bij 
deze workshop deden de onder-
nemers behoorlijk wat praktijker-
varing op. 
“Leer vooral hoe je kan spelen 
met je smartphone.” En dat je bij 
een verkeerde belichting er wel 
tien jaar ouder uit ziet was ook 
geen verkeerde tip. Aan het eind 
van de sessie hadden de deelne-
mers heel wat kennis meegekre-
gen en kon iedereen met foto en 
tekst een persoonlijk en authen-
tiek beeld van zichzelf weerge-
ven. 

Menselijk kapitaal
Het was al donker toen in het 
Tuinhuis de afsluitende borrel 
werd gedronken. De antwoor-
den gaven duidelijk aan dat ie-
dereen deze dag als nuttig , leer-
zaam en goed verzorgd had erva-
ren. Een stevig ontbijt, een lekke-
re lunch en heerlijke versnaperin-
gen. Voldoende lesmateriaal mee 
voor thuis. Wethouder Robert van 
Rijn proostte met de woorden: 
“Dit was een dag voor het mense-
lijk kapitaal.”

Janna van Zon 

Geslaagde Zonnebloem-
middag door Fysio
Kudelstaart - Vorige week 
woensdag was de grote zaal van 
het Dorpshuis in Kudelstaart af-
geladen met 100 gasten en vrij-
willigers van de Zonnebloem. De 
feestmiddag werd aangeboden 
en georganiseerd door de fysio-
therapiepraktijk uit Kudelstaart 
ter gelegenheid van haar 40-jari-
ge jubileum.
De medewerkers van de praktijk 
namen de bediening voor hun re-
kening, zodat de vrijwilligers van 
de Zonnebloem ook eens konden 
blijven zitten.
De middag werd gestart met een 
boeiend verhaal over de geschie-
denis van Kudelstaart door Jan 
van Veen, voormalig directeur 
van de OBS. Leuk om bijvoor-
beeld te horen dat waar nu hui-
zen staan vroeger water was en 
waar nu de Westeinderplassen 

liggen , vroeger uit land bestond.
In het tweede deel werd een leu-
ke bingo gehouden en deze werd 
gepresenteerd door de beroem-
de Bingo-Brothers Jan en Nick. 
Naast het geluk van de balletjes 
werd ook de kennis van de aan-
wezigen getoetst. Er waren leu-
ke prijzen: vooral de weekendjes 
Wenen waren in trek.
De middag werd besloten door 
een optreden van de beroemde 
jongleur Jeroen Rechtien uit Am-
stelveen. Hij liet zien dat niet al-
leen met ballen en kegels maar 
ook met hoeden en zelfs met een 
ukelele kon worden gejongleerd.
Aan het einde van de middag 
werden de vrijwilligers van de 
Zonnebloem nog even in het 
zonnetje gezet waarna iedereen 
met een voldaan gevoel huis-
waarts keerde.

Bekroning op jarenlang voorzitterschap

Watermunt uitgereikt 
aan Piet Harting
Aalsmeer - Op 15 november 
heeft de Stichting Aalsmeer West-

einder Promotie haar jaarlijkse le-
denavond gehouden. Dit jaar wa-
ren de leden te gast bij Koop-
mans Yachtservice op de Uiter-
weg.
De ledenavond staat in het te-
ken van uitwisseling van informa-
tie, netwerken en indien mogelijk 
een gastspreker. Arnaud Brouwer, 
voorzitter van de Stichting AWP, 
heette allen hartelijk welkom. In 
een korte uiteenzetting liet hij de 
aanwezigen weten wat de SAWP 
het afgelopen jaar zoal voor haar 
leden heeft betekend. Met name 
de contacten met de gemeente 
over uiteenlopende zaken waren 
frequent, zoals watertoeristenbe-
lasting, bagger, bruggen, de Lidl, 
glasvezel en bestemmingsplan-

nen. Door de wissel van het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders was de continuïteit niet altijd 
even optimaal, maar dat is nu ge-
regeld. 

Nieuwe voorzitter
Begin dit jaar heeft Piet Harting 
zijn voorzittershamer overgedra-
gen aan Arnaud Brouwer. Door-
dat hij voorzitter werd van Stich-
ting De Bovenlanden, waren die 
twee functies niet te combineren.
Het bestuur van de SAWP vond 
echter dat Piet een bekroning 
verdiende op zijn vele jaren van 
voorzitterschap, waarin ontzet-
tend veel is gebeurd. Door zijn 
vasthoudendheid, overleg en 
enthousiasme is er veel gereali-
seerd, waaronder de Havenda-
gen, uitgangspunten voor recrea-
tie en toerisme vastgesteld, even-
als het bestemmingsplan Woon-
arken en de structuurvisie Uiter-
weg - Westeinderplassen. Door 
goede voorbereiding, kennis van 
zaken en een goed regionaal net-

werk kon de SAWP sterk verte-
genwoordigd zijn. Tijdens deze 
ledenavond heeft de voorzitter 
de derde Watermunt uitgereikt 
aan Piet Harting. Deze was zeer 
vereerd en waardeerde deze oor-
konde enorm.
 
Zeilfort Kudelstaart
Op de ledenavond was tevens 
gastspreker Martijn de Liefde uit-
genodigd, die een zeer verhel-
derende uitleg gaf over de ont-
wikkelingen van het Fort Ku-
delstaart, het Zeilfort. Vol enthou-
siasme vertelde hij hoe dit fort 
voor zowel Aalsmeerders als toe-
risten een prachtig UNESCO erf-
goed wordt met een mooi ver-
dienmodel. Er is veel achterstallig 
onderhoud dat in eerste instantie 
in overleg met de diverse partijen 
aangepakt gaat worden. Het ver-
gunningentraject zal binnenkort 
gestart worden. Al met al een ge-
zellige ledenavond met nuttige 
informatie uitwisseling tussen de 
leden.
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Informatieavond over renovatie op 28 november
Nieuw jasje voor Dorpshuis ‘t Podium
Kudelstaart - Dorpshuis ’t Podi-
um wordt binnenkort ingrijpend 
verbouwd en in een nieuw jas-
je gestoken. Een bouw- en ex-
ploitatiecommissie zijn gevormd 
door enthousiaste vrijwilligers 
die zich hard maken voor ‘hun’ 
Kudelstaarts Dorpshuis. Zij en het 
bestuur willen hun grootse plan-
nen delen met de inwoners, ver-
enigingen en ondernemers uit 
Kudelstaart en andere belang-
stellenden. Daarvoor organise-
ren ze op woensdag 28 novem-
ber een informatieavond, uiter-
aard in het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg 239. 

Dorpshuis ‘t Podium moet het ‘so-
ciaal fundament’ aan de Westein-

der blijven voor nu en in de toe-
komst. De betrokken commissies 
hebben een plan ontwikkeld sa-
men met een architect en een 
aannemer om het gebouw toe-
gankelijker te maken, modern, 
duurzaam en multifunctioneel.

Veel mogelijkheden
De leden van de bouw- en exploi-
tatiecommissie zijn hier duidelijk 
over. “Het Dorpshuis heeft zeer 
veel mogelijkheden. Verschillen-
de zalen, een podium, een gezel-
lige bar en een keuken, die alle-
maal een metamorfose gaan krij-
gen. Kudelstaarters kunnen dicht 
bij huis gebruik maken van dit 
fantastische gebouw. Maar het 
moest nodig gemoderniseerd 

worden.” Feesten (groot en klein) 
kunnen er gevierd worden, het 
biedt huisvestiging voor diverse 
verenigingen, er wordt vergaderd 
en Carnaval is een jaarlijks hoog-
tepunt. Maar ook de Sinterklaas-
viering, Feestweek Kudelstaart, 
de toneelstukken van Toneelver-
eniging Kudelstaart, de Veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart en 
nog veel meer worden er georga-
niseerd. De Dorpsraad houdt er 
de bewonersbijeenkomsten, zon-
dag vinden er de diensten van de 
Alpha kerk plaats en het Wijkteam 
Kudelstaart van Amstelring heeft 
een ruimte. “Maar we kunnen nog 
meer met dit multifunctionele 
gebouw voor alle Kudelstaarters 
gaan doen.”

SLS gelden
Begin van dit jaar werd bekend 
dat Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS) budgetten gere-
serveerd heeft voor projecten die 
de leefbaarheid in de gemeente 
Aalsmeer verbeteren. “Met een 
Kudelstaartse delegatie hebben 
we een plan ingediend voor het 
opknappen van het Dorpshuis en 
er is geld voor vrij gemaakt. Daar 
zijn we uiteraard zeer blij mee.” 
De ingrijpende renovatie gaat dit 
jaar nog van start, maar waarbij 
wordt getracht dat de gebruikers 
van het gebouw zo min moge-
lijk last zullen ondervinden. Be-
gonnen wordt met de achterzijde 
van het Dorpshuis, gevolgd door 
de voorzijde en de entree. De za-
len en sanitaire voorzieningen 
worden opgeknapt en de keuken 
wordt vernieuwd en geprofessi-
onaliseerd. De buitenboel wordt 
geschilderd, zodat alles er weer 
netjes uit zal zien. Als laatste zal 
het parkeerterrein een comple-
te metamorfose ondergaan. Eind 
september 2019 zal het geheel 
vernieuwde Dorpshuis klaar zijn.

Informatieavond
Iedereen die de plannen over de 
renovatie wil horen en zien is wel-
kom om op woensdag 28 novem-
ber naar de informatieavond te 
komen. Het bestuur en de com-
missies leggen uit wat er veran-
derd wordt en hoe het Dorps-
huis het ‘sociaal fundament’ aan 
de Westeinder zal blijven voor nu 
en in de toekomst. Uiteraard zijn 
ideeën hierbij welkom, want het 
wordt een interactieve avond. De 
inloop is vanaf 19.30 uur en het 
programma begint om 20.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om 
aan de bar onder het genot van 
een drankje verder na te praten. 

“Trots op landelijk compliment”
DownTown Ophelia nalist N  ward
Aalsmeer - Op 13 november wer-
den tijdens een uitverkocht ga-
la in Grand Hotel Huis ter Duin de 
eerste ‘INC Awards’ uitgereikt aan 
organisaties die bijdragen aan de 
acceptatie van mensen met een 
verstandelijke beperking. Ook 
Stichting DownTown Ophelia was 
daarbij. Zij waren genomineerd in 
de categorie Werk en Opleiding 
door twee moeders van kinderen 
met een verstandelijke beperking 
die mee hebben gedaan met het 
jaarlijkse evenement in de Ophe-
lialaan. Tijdens deze grote evene-
menten mogen mensen met een 
verstandelijke beperking bij alle 
ondernemers in de lokale winkel-
straat werken. Zo kunnen ze hun 
talenten op de arbeidsmarkt aan 
het grote publiek laten zien. 

Kleine teleurstelling
Het bestuur, bestaande uit In-
grid Kranenburg, Karin Hulle-
man, Frank Wind en Ilse Zethof, 
was met een grote groep betrok-
ken fans naar Noordwijk gegaan. 
Onder hen familie, vrienden, win-
keliers, sponsors en pers. Om de 
avond een speciaal tintje te ge-
ven werd er een bus geregeld van 
Stichting Veteraan Autobussen, 
werkgroep Aalsmeer, die de mooi 

aangeklede groep gratis naar het 
gala bracht. Onderweg maakte 
de Zingende DJ Dennis Wijnhout 
er een feestje van. 
De DownTown Ophelia-vrijwil-
ligers zaten bij de laatste drie fi-
nalisten in hun categorie, maar 
de INC Award ging naar Bedrijfs-
restaurant Happiness, een sa-
menwerking tussen Essent, cate-
raar Appel en zorginstelling Cel-
lo. Een kleine teleurstelling bij 
de Aalsmeerders, want ze had-
den graag die Award mee naar de 
Ophelialaan willen nemen. Maar 
de sfeer van de avond en de en-
thousiaste reacties van iedereen 
maakten veel goed. “We hebben 
landelijke aandacht gekregen 
en vonden het een hele eer om 
waardering te krijgen voor wat 
we doen.” 

De jury, die een zware dobber 
had om de finalisten te selecte-
ren, bestond uit: Edward Stolze, 
Aart van der Gaag, Rinda den Bes-
ten, Jetty Mathurin en Marco Jan-
sen. Volgens hen was vooral de 
categorie waar DownTown Op-
helia toe behoorde de lastigste. 
“Alle genomineerden verdienen 
een INC Award, omdat ze zich al-
lemaal op hun eigen unieke ma-

nier inzetten voor een plek in de 
maatschappij voor deze mensen”, 
aldus de jury.

Inclusiviteit
De feestelijke avond werd ge-
organiseerd door de Stichting 
Downsyndroom en Stichting De 
Upside van Down. Een eerste stap 
naar meer inclusiviteit van men-
sen met een verstandelijke be-
perking in de samenleving en op 
de arbeidsmarkt. Onder de ruim 
500 aanwezigen waren veel on-
dernemers en grote namen aan-
wezig, waaronder HEMA, Unilever 
en Ahold. Het DownTown Ophe-
lia bestuur is er trots op om met 
hun lokale initatief tussen hen te 
mogen staan. Naast de catego-
rie Werk en Opleiding waren er 
nog drie groepen waarvoor ge-
nomineerd kon worden. In de 
categorie Marketing en PR viel 
Ahold in de prijzen met Appie To-
day en vlogger Sjoerd. No Limits 
Network van KRO-NCRV nam de 
award mee naar huis in de ca-
tegorie Kunst en Cultuur en het 
Surfproject won bij Sport en Re-
creatie. Jongeren met Downsyn-
droom en staatssecretaris Tamara 
van Ark mochten de awards uit-
reiken. 

Feestje 
Naast de INC Award was er ook 
een publieksprijs waarvoor je kon 
stemmen. Dr. Michel Weijerman, 
kinderarts en downspecialist bij 
het Downcentrum Nederland 
van Alrijne Ziekenhuis, verdiende 
met ruime meerderheid van de 
stemmen de Pablo Publieksprijs, 
de Oscar onder de Awards, voor 
zijn belangrijke rol bij de verbete-
ring van de levenskwaliteit voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. De zeer enthousias-
te presentatie van de INC Awards 
werd gedaan door Humberto Tan 
en Eveline Kamperman, een ta-
lentvolle jongedame met Down-
syndroom. Burgemeester Jan 
Rijpstra trapte af met een inspi-
rerend welkomstwoord. Joost 
Rigter kreeg de zaal stil met zijn 
ingrijpende levensverhaal over 
vooroordelen en uitgaan van mo-
gelijkheden. En na het officiële 
gedeelte werd het galafeest afge-
trapt door Collin Hoeve en rapper 
Jebroer, vervolgd door DJ duo 
‘Down with the Syndrome’. Ook 
de Aalsmeerders hebben nog 
lang doorgefeest en zijn extra ge-
motiveerd om voor de derde keer 
DownTown Ophelia te organise-
ren, wat op 22 juni 2019 gehou-
den gaat worden. 
Foto: Arjen Vos Fotografie

Provinciale Staten van Noord-Holland
Voordracht rthur van Dijk 
als nieuwe commissaris
Regio - Provinciale Staten van 
Noord-Holland (PS) dragen de 
heer Arthur Th. H. van Dijk voor 
als commissaris van de Koning, 
bij de minister van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Dat hebben zij op 19 november 
2018 besloten. Als de heer Van 
Dijk op 7 januari 2019 wordt ge-
installeerd, is hij de 17e commis-
saris van Noord-Holland.
PS vinden dat de heer Van Dijk 
uitstekend past bij het profiel 
voor de nieuwe commissaris dat 
zij op 12 september 2018 vast-
stelden. Daar ging een inwoners-
raadpleging aan vooraf waarbij 
Noord-Hollanders konden aan-
geven wat zij belangrijk vinden 
in hun toekomstige commissaris 
van de Koning (cvdK). 
PS hebben de uitkomsten hier-
van gebruikt bij het maken van 
de profielschets voor de nieuwe 
cvdK. Daarin vragen PS om een 
gezaghebbend en integer be-
stuurder die de inwoners van al-
le regio’s begrijpt. Een ruimden-
kend en communicatief sterk per-
soon die zich met enthousiasme 
voor de provincie inzet.

Procedure
De huidige commissaris van de 
Koning, Johan Remkes legt zijn 
functie neer per 1 januari 2019. 
Om de werving van een nieuwe 
commissaris van de Koning te 
begeleiden is een vertrouwens-
commissie ingesteld, die bestaat 
uit Statenleden van de 11 fracties 
van PS. De vertrouwenscommis-
sie verzorgde de beoordeling van 
kandidaten en ging met kandida-
ten in gesprek aan de hand van 

de profielschets. De opdracht van 
de vertrouwenscommissie was 
om de aanbeveling van Provinci-
ale Staten voor te bereiden.

Benoeming
Op basis van de aanbeveling van 
PS zal de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrela-
ties een voordracht uitbrengen 
aan de Koning. De nieuwe com-
missaris wordt daarna bij Ko-
ninklijk Besluit benoemd voor 
een periode van zes jaar. Tijdens 
de Statenvergadering van 7 ja-
nuari 2019 vindt dan de installa-
tie plaats van de heer Van Dijk als 
commissaris van Noord-Holland.

Ervaring
De heer Van Dijk is sinds 2013 
Algemeen Voorzitter van Trans-
port en Logistiek Nederland. 
Daarnaast is hij onder meer lid 
van de SER en van het dagelijks 
en algemeen bestuur van VNO-
NCW. In het verleden was hij on-
der meer 10 jaar wethouder van 
de gemeente Haarlemmermeer 
voor de VVD. Hij heeft een achter-
grond bij de FIOD.

Atletiekbaan en najaarsrapportage
ommissies in vergadering

Aalsmeer - Op dinsdag 27 en 
donderdag 29 november vinden 
de maandelijkse commissie-ver-
gaderingen weer plaats. Op dins-
dag komt de commissie Ruimte 
en Economie bijeen. Gesproken 
gaat worden over het sportcom-
plex aan de Sportlaan 43 (toch ex-
tra krediet voor renovatie van de 
atletiekbaan?), de kadernota huis-
vesting arbeidsmigranten 2018 
en de nota van uitgangspunten 
voor ontwikkeling van de visie Bo-
venlanden Oosteinderweg. Ook 
de ligplaatsenverordening 2018 
komt aan de orde, evenals de aan-
passing van de plaatselijke veror-
dening betreffende ondergrond-
se infrastructuren (kabels en lei-
dingen). De vergadering staat on-
der voorzitterschap van Nanda 
Hauet, begint om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis en 
is openbaar. Op donderdag 29 no-
vember nemen de leden van de 
commissie Maatschappij en Be-
stuur plaats in de raadzaal. Onder 

voorzitterschap van Jelle Buisma 
gaan de fracties in discussie over 
de nieuwe archiefverordening en 
over de najaarsrapportage 2018 
waarin onder andere wordt voor-
gesteld om het uitvoeringspro-
gramma werken buitenruimte 
voor 2018 bij te stellen met 96.600 
euro naar 7.968.000 euro en voor 
2019 te verhogen met 2.266.400 
euro naar 11.113.000 euro. De ver-
gadering, die aanvangt om 20.00 
uur, wordt besloten met een vra-
genkwartier. Belangstellenden 
zijn welkom. De vergaderingen 
volgen kan ook via livestream op 
www.aalsmeer.nl

Thema: Mantelzorg
Wijkoverleg Stommeer 
in het Parochiehuis
Aalsmeer - Wijkoverleg Stom-
meer komt op maandag 26 no-
vember bijeen in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. De 
aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.45 uur, en thema deze 
avond is Mantelzorg. Hanneke 
ten Brinke, mantelzorgconsulent 
bij Mantelzorg & Meer, komt ver-
tellen over Mantelzorg en de mo-
gelijkheden voor ondersteuning. 
Mantelzorg & Meer is er speciaal 
voor mantelzorgers. Of u nu zorgt 
voor iemand met dementie, niet 
aangeboren hersenletsel, chroni-
sche ziekte, een beperking, psy-
chische problemen of een ande-
re aandoening. Er is sinds de de-
centralisatie van het sociaal do-
mein (meer taken van de over-
heid naar gemeenten en burgers) 
veel veranderd. Bij deze grote ver-

andering gaat de overheid ervan 
uit dat burgers meer zelfredzaam 
moeten zijn. Met als gevolg dat 
de Mantelzorgers meer dan voor-
heen onder grote druk kwamen 
te staan om vrijwillige hulp te 
kunnen blijven geven. Hoe heeft 
de mantelzorg op die grote ver-
andering kunnen inspelen? Kun-
nen de vrijwilligers het nog wel 
aan? Is er voldoende respijt (ver-
vangende) zorg? Wat zijn de knel-
punten en wat zijn mogelijke ver-
beterpunten? Na de presentatie 
is er gelegenheid vragen te stel-
len, te discussiëren, knelpunten 
en tips te geven ter verbetering 
van de Mantelzorg.

Veiligheid
Na de presentatie over de Mantel-
zorg is er aandacht voor het ver-

slag van het wijkenoverleg van 
17 september en wordt gespro-
ken over veiligheid. Op welke wij-
ze ervaren de bewoners de veilig-
heid in hun wijk, op straat, in en 
rond de scholen en de woningen?  
Hebben bewoners hierover idee-
en om de veiligheid te verhogen? 
Op woensdag 28 november orga-
niseert de gemeente een gesprek 
over veiligheid in Aalsmeer in De 
Oude Veiling in de Marktstraat 9 
vanaf 20.00 uur. Graag aanmel-
den door een e-mail te sturen 
naar: communicatie@aalsmeer.nl. 

Seringenpark en Schiphol
Ook aan de orde tijdens het wijk-
overleg: Werkgroep Seringen-
park, wel of geen verlichting in 
het park? Bewonersinitiatief voor 
gevelteksten. Nieuwe bewoners-
commissie Stommeer bij de wo-
ningstichting Eigen Haard. Infor-
matie over de stand van zaken 
bewonersinitiatief ‘Het Groene 
Lint’ en aandacht voor de laatste 
ontwikkelingen van Schiphol. Het 
bestuur wijkoverleg nodigt de 
wijkbewoners en andere belang-
stellenden van harte uit op maan-
dag 26 november in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Een 
kopje koffie of thee staat klaar. 
Na afloop is er gelegenheid om 
een drankje te drinken. Wilt u een 
vraag of een onderwerp onder 
de aandacht brengen? Dat kan 
door een e-mail te zenden naar: 
wrstommeer@gmail.com
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Pakjesboot komt aan bij de Loswal
Zaterdag bezoek Sint en 
Pieten aan Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dag 24 november brengen Sin-
terklaas en zijn Pieten weer een 
bezoek aan Kudelstaart. Om 
14.15 uur zal de pakjesboot aan-
komen bij de Loswal aan de He-
renweg, waarna de Goedheilig-
man zich zal begeven richting het 
Dorpshuis aan de Kudelstaartse-
weg waar hij met vele kinderen 
zijn aanwezigheid zal gaan vie-
ren. Het Dorpshuis zal haar deu-
ren om 15.00 uur openen voor dit 

feest. De kinderen kunnen rond 
16.30 uur weer opgehaald wor-
den bij de deur van het Dorps-
huis. Tevens biedt de organisa-
tie de mogelijkheid om huisbe-
zoeken te boeken voor de Sin-
terklaasperiode. Voor meer infor-
matie en boekingen is de organi-
satie bereikbaar via sinterklaas-
kudelstaart@gmail.com of stuur 
een berichtje via de nieuwe Fa-
cebookpagina: ‘Sinterklaas in Ku-
delstaart’.

Wintergezinsspeurtocht 
in het Amsterdamse Bos
Amstelland - Trek op zondag-
middag 2 december warme kle-
ding aan en doe, op eigen initia-
tief, de wintergezinsspeurtocht in 
het Amsterdamse Bos. 
Welke dieren kom je buiten te-
gen? De speurtocht is geschikt 
voor het hele gezin met voorna-
melijk kinderen ouder dan 7 jaar 
en duurt ongeveer vijf kwartier. 
De kosten zijn 6 euro per rugzak-
je geschikt voor vier of vijf per-
sonen. De borg is 10 euro con-
tant. Start is bij De Boswinkel. De 
speurtocht is van 10.00 tot 15.00 
uur af te halen in De Boswinkel.

Bosmonsters
Kom op zondagmiddag 9 de-
cember om 12.00 uur, 13.30 uur 
of 15.00 uur, de engste bosmon-
sters maken van aarde, takken, 
bladeren en klei. Deze activiteit 
is voor kinderen van 4 tot 9 jaar 
en (groot)ouders of begeleiders. 
Kosten 5 euro per kind en 2,50 
euro per volwassene. Duur: 1 uur. 
Aanmelden via 020-5456100,  
www.amsterdamsebos.nl of in de 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, 
iedere dinsdag tot en met zon-
dag: geopend van 10.00 tot 17.00 
uur.

Lezing voor jeugd in bibliotheek
Jan Paul Schutten en zijn 
etenswaardigheden
Amstelland - Kinderboeken-
ambassadeur Jan Paul Schut-
ten schreef een boek vol grappi-
ge weetjes over eten: Graaf Sand-
wich en andere etenswaardighe-
den. Hij komt naar de bieb om de 
leukste weetjes en proe�es met je 
door te nemen. Denk jij dat je met 
je neus en ogen dicht het verschil 
proeft tussen cola en sinas? Laat 
je verrassen. Schutten schrijft 
over heel veel onderwerpen. Ook 
al eens eerder over voeding, zo-
als in het Kinderboekenweekge-
schenk De wraak van het spruit-
je uit 2009. Voor zijn boeken won 
hij twee keer de Gouden Griffel. 
De laatste keer was in 2014, voor 
het razend populaire Het raadsel 
van alles wat leeft (en de stinks-
okken van Jos Grootjes uit Driel). 
Zijn boeken zijn inmiddels in tien-
tallen landen verschenen, van Ar-
menië tot Zuid-Afrika.
Schutten komt als Kinderboeke-
nambassadeur veel en graag in 
de bibliotheek spreken over het 
plezier dat lezen biedt. Maar na 
deze november maand zal hij 
voorlopig stoppen: hij heeft dan 
weer tijd en focus nodig om ver-
der te schrijven. Grijp dus nu je 
kans om hem nog eens te zien 
en kom ook op 28 november. Als 

je dan het geheime wachtwoord 
weet, wordt je bezoek nog leuker. 
Het wachtwoord vertelt Jan Paul 
je zelf in zijn filmpje op de web-
site van de bibliotheek. Daar kun 
je ook meteen een kaartje kopen.
Woensdag 28 november van 
15.30 tot 16.30 uur in Bibliotheek 
Amstelveen Stadsplein. De toe-
gang is gratos en vol is vol. Koop 
dus tijdig een kaartje via de web-
site van de bibliotheek www.de-
bibliotheekamstelland.nl. Leeftijd 
8 tot en met 12 jaar, per kind 1 ou-
der/begeleider gratis toegang.
Jan Paul Schutten’s bezoek is in 
het kader van Nederland Leest 
Junior. De hele maand november 
staat in het teken van Nederland 
Leest en Nederland Leest Junior .

Een en al kleur in het voorjaar
Leerlingen OBS planten 
600 bollen in schooltuin
Kudelstaart - De leerlingen 
van de OBS Kudelstaart hebben 
bloembollen geplant in het tuin-
tje achter de buitenklas. De OBS 
Kudelstaart is bezig het school-
plein groener te maken en de 
bloembollen zijn hier een welko-
me aanvulling op. De bloembol-
len zijn afkomstig van Bulbs4Kids, 
die de verschillende groepen op 
een leuke manier kennis laat ma-
ken met bloembollen en de na-
tuur. Wanneer de tulpen, krokus-
sen, narcissen en blauwe drui�es 
vanaf het vroege voorjaar bloei-
en, is de tuin achter de buitenklas 
een en al kleur. 

Bloembollenpakket
De OBS Kudelstaart heeft zich 
afgelopen voorjaar aangemeld 
voor het ontvangen van een 
bloembollenpakket. Hiermee 
doet de school, net als 424 klas-
sen in Nederland, 841 klassen in 
Duitsland, 672 klassen in Enge-
land, 264 andere klassen in Frank-
rijk en 84 klassen in Canada mee 
aan de campagne Bulbs4Kids. 
Met de 600 bloembollen die in 
elk pakket zitten, betekent dit dat 
er ruim een miljoen bloembollen 
in schooltuinen worden geplant. 
Om het planten van bloembol-
len nóg spannender te maken, is 
aan de campagne Bulbs4Kids een 

wedstrijd verbonden. De hoofd-
prijs is de Gouden Bloembol 
2019. Kijk voor meer informatie 
op www.bulbs4kids.com. 

Groen is gezond
Steeds meer onderzoeken beves-
tigen de positieve invloed van na-
tuur op de gezondheid. Spelen in 
en met een natuurlijke omgeving 
draagt bij aan een evenwichti-
ge en gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Het maakt kinderen 
creatiever, slimmer én fitter. Al-
leen is de afstand tussen mens 
en natuur door de verstedelijking 
nog nooit zo groot geweest als 
nu. Voor Bulbs4Kids is dit de re-
den om 2.286 gratis Bulbs4Kids-
pakketten aan te bieden aan ba-
sisscholen in Nederland, Duits-
land, Engeland, Frankrijk en Ca-
nada, zodat kinderen samen met 
hun klasgenoten bloembollen 
kunnen ontdekken.

Organisatie
Bulbs4Kids is een initiatief van 
iBulb, de promotie-organisatie 
van de bloembollensector. iBulb 
heeft mede als doel om via we-
reldwijde pr- en advertentiecam-
pagnes het gebruik van bloem-
bollen, bolbloemen en bollen-
op-pot internationaal te stimule-
ren. 

‘Plant in de klas’ voor een 
groenere leeromgeving
De Kwakel - Exportbedrijf OZ 
Planten en telersorganisatie Air 
so Pure werken samen aan een 
gezondere en groenere leerom-
geving, nu voor de kinderen van 
Basisschool de Zon in De Kwa-
kel. Op maandag 12 november 
heeft plantenexporteur OZ Plan-
ten, onderdeel van Dutch Flower 
Group, een bezoek gebracht aan 
basisschool de Zon, om daar uit-
leg te geven over de luchtzuive-
rende werking van planten.
Aansluitend konden de kinderen 
zelf planten uitzoeken om deze 
een mooi plekje in de klas te ge-
ven. Ramon van Kessel, E-com-
merce manager  van OZ Planten 
verzorgde deze informatieve och-
tend voor de leerlingen. Binnen 
zijn dagelijkse activiteiten houdt 
hij zich bezig met duurzame ini-
tiatieven van het in de Kwakel ge-
vestigde bedrijf. “De leerlingen le-
ren op deze manier meer over de 
werking van de planten en kun-
nen dat meteen ervaren in hun 
eigen lokaal. De lokalen zijn nu 
een stukje sfeervoller en tegelijk 
gezonder”, aldus Maaike Berbee, 
directrice van Basisschool de Zon.

Flessenactie
De aanleiding van dit initiatief 
was een overleg tussen de ouder-
raad van de Zon en OZ Planten, 

met als doel de school een stuk-
je groener en gezonder te ma-
ken. Om een deel van het project 
‘Plant in de Klas’ te financieren, is 
er door de leerlingen van de Zon 
een flessenactie gehouden, wat 
€162,-  heeft opgebracht. Door 
COOP De Kwakel Rehorst is dit 
bedrag aangevuld tot € 200.-. Te-
lersvereniging Air so Pure, part-
ner van OZ Planten  reageer-
de zeer enthousiast op het initi-
atief en heeft de luchtzuiveren-
de planten gesponsord. OZ Plan-
ten zorgde bij deze actie voor de 
zogenaamde watergeefsystemen 
waar de planten in geplaatst wer-
den. Door deze systemen hoeven 
de planten, maar om de 2 tot 3 
weken water te krijgen.

Gezonder binnenklimaat
Buiten de klaslokalen om, zijn ook 
de overige ruimtes in de school 
inmiddels voorzien van groene 
planten. Mixt Creations, Jodeco 
Glass en Lechuza hebben diver-
se potten, glaswerk en materia-
len beschikbaar gesteld, om Ba-
sisschool de Zon een nog fijnere 
werk- en leeromgeving te maken. 
Planten zorgen namelijk  niet al-
leen voor een gezonder binnen-
klimaat, maar dragen ook bij aan 
het welzijn van de leerkrachten 
en leerlingen.

Kinderprogramma op Radio Aalsmeer
Let’s Go in het teken van 
het Junior Songfestival
Aalsmeer - Zondag staan Max 
en Anne namens Nederland op 
het Eurovision Junior Song Con-
test podium in Minsk. Op vrijdag 
hoor je alles over deze avond bij 
Let’s Go. Welke landen doen er al-
lemaal mee aan het Junior Song-
festival? Kim, Jonas en Laurens 
zullen het je niet alleen vertellen 
maar laten je ook kleine stukjes 
horen van de liedjes. Je hoort ook 
welke artiesten er allemaal voor 
Nederland hebben meegedaan 

de afgelopen jaren en met welke 
liedjes. Ook belt Kim met Sterre 
Koning. Sterre ging in 2016 met 
de meidengroep Kisses naar Mal-
ta. Kim is benieuwd hoe zij dat er-
varen heeft en hoe belangrijk de 
deelname aan het Junior Song-
festival is geweest voor haar.
Het team van Let’s Go krijgt vrij-
dag ook visite. Er komen drie leer-
lingen uit groep 8 van de Jozef-
school langs. Zij doen een pro-
ject over de radio en zijn nieuws-

Kim bakt cupcakes voor 
zieke Sammy in Kenia
Aalsmeer - Sammy is een wees-
kind in Kenia, waarbij leukemie 
is ontdekt. Sabine van Eijk uit De 
Kwakel heeft jaren in Kenia ge-
woond en onder andere voor 
hem gezorgd via de Stichting 
Kinderen van Timau. Om Sammy 
te kunnen helpen, heeft Sabine 
enkele weken geleden in de krant 
een oproep gedaan voor spon-
soring, zodat Sammy zijn nodige 
behandelingen kan betalen. De 
10-jarige Kim van der Hoorn wil-
de ook graag helpen. Ze is cup-

cakes gaan bakken en heeft de-
ze voor een vrijwillige bijdrage 
verkocht. Afgelopen zondag kon-
den de cupcakes opgehaald wor-
den. In totaal heeft Kim 140 cup-
cakes gebakken en verkocht en 
dit heeft het mooie bedrag van 
245,50 euro opgeleverd voor 
Sammy. Een superactie van de 
jeugdige bakster. Net als de 10-ja-
rige Kim ook helpen of doneren? 
Dit kan op rekening, NL93 INGB 
0669 4518 00 t.n.v. Sabine van 
Eijk. 

Drie kanjers op Thamen
Uithoorn - Afgelopen week wer-
den drie leerlingen van Thamen 
verrast met een prijs en een uitno-
diging. Kevin, Thomas en Danny 
zijn door naar de volgende ron-
de van de Vakkanjers. Vakkanjers 
is een initiatief van de technische 

sectoren om de instroom van 
goed opgeleide vakmensen te sti-
muleren. De jongens mogen hun 
idee gaan uitwerken en begin vol-
gend jaar presenteren in de regio-
finale. Daar maken ze kans op een 
plaats in de landelijke finale. 

gierig hoe de studio van Radio 
Aalsmeer er uit ziet. Ze vroegen 
aan Kim of zij langs mochten ko-
men tijdens een uitzending. Na-
tuurlijk mag dat! Lijkt het jou ook 
leuk om eens langs te komen tij-
dens de uitzending? Gewoon om 
eens te kijken hoe dat nou alle-
maal gaat of om zelf iets te ko-
men vertellen over iets wat jou 

bezig houdt? Heb je iets leuks te 
vertellen over je school of sport- 
of hobbyclub, heb je iets mee-
gemaakt met je vrienden, klas of 
team, organiseer of doe je iets bij-
zonders, wil je een liedje komen 
zingen of spelen op een instru-
ment? Dan ben jij van harte wel-
kom om naar de radiostudio te 
komen voor het leukste kinder-

programma op Radio Aalsmeer. 
Het is er altijd een feestje! Stuur 
een mailtje naar letsgo@radio-
aalsmeer.nl. Let’s Go hoor je iede-
re vrijdag tussen 18.00 en 19.00 
uur bij Radio Aalsmeer. En volg 
Let’s Go via facebook, twitter en 
Instagram. 

Sterre Konings deed in 2016 mee 
aan het Junior Songfestival en ver-
telt vrijdag in ‘Let’s Go’ op Radio 
Aalsmeer hoe dat was. 
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Sjoelers pakken prijzen 
bij koppeltoernooi
Aalsmeer - Donderdag 15 no-
vember sjoelden de leden van 
Sjoelclub Aalsmeer weer voor 
de competitie. Pieter de Lief-
de kwam tot een persoonlijk re-
cord van 917. Patrick Haring gooi-
de een 152 uit en Wim Voorbij 
een 150 uit. In het tussenklasse-
ment staan alle sjoelers nog dicht 
bij elkaar. Alleen in de B-Klasse 
heeft Thijs Brozius een gat gesla-
gen met de concurrentie. In de 
hoofdklasse is gewonnen door 
Albert Geleijn, gevolgd door Pe-
tra Houweling en Paul van den 
Berg. In de A-klasse was de hoog-
ste eer voor Marry Verhoeven, ge-
volgd door Karin Dijkstra en Ma-
riëtte van der Vlugt. In de B-klas-
se was Kees Verbruggen de bes-
te, gevolgd door Thijs Brozius en 
Wijnand Springintveld. De C-klas-
se staat is gewonnen door Mirjam 
van den Berg, op twee Pieter de 
Liefde en op drie Mahjan Yari. 

NK 20-2 in Barneveld
Zaterdag 17 november vond het 
NK 20-2 (20 stenen en 2 beur-
ten) plaats in Barneveld. Via dit 
toernooi was plaatsing voor het 
WK 2019 in Duitsland moge-
lijk. Slechts drie deelnemers van 
Sjoelclub Aalsmeer deden mee. 
Patrick Haring werd 11e, Wim 
Voorbij 14e. Kampioen werd Tim 
van Sommeren, gevolgd door 

Dick Eijlers (hoogste serie 891) en 
Siem Oostenbrink. Bij de dames 
won Hettie Kleine, voor Elly Men-
sen. Joke Schagen deed mee in 
de B-Klasse en werd 15e.

Koppeltoernooi in Hillegom
Andere sjoelers van Sjoelclub 
Aalsmeer deden zaterdag 17 no-
vember mee aan het koppeltoer-
nooi in Hillegom. De A-Klasse was 
een Aalsmeerse aangelegenheid 
en ook in de B-Klasse kwamen de 
prijzen in Aalsmeerse handen. In 
de A-klasse was de hoogste eer 
voor Tim en Leo van Tiem met 
gemiddeld 123,87. Plaats twee is 
behaald door Marry Verhoeven 
en Petra Houweling met gemid-
deld 110,20 en plaats drie was 
voor Kees Kuypers en Hans van 
Leeuwen met gemiddeld 106,03. 
In de B-Klasse was de grootste be-
ker voor Thijs Brozius en Kees Ver-
bruggen met gemiddeld 97,37. 
Op twee zijn Sjaak Siebeling en 
Marja Springin’tVeld geëindigd 
met gemiddeld 96,60 en plaats 
vier was voor de Aalsmeerders 
Cock en Mariëtte van der Vlugt 
met gemiddeld 94,37.
Donderdag 29 november is de 
volgende competitieavond. Om 
20.00 uur wordt er gestart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn uiteraard ook van har-
te welkom. 

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 24 NOVEMBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Victoria 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Z.O.B. 3 11.45 u
F.C.A. 3 - Pancratius 2 14.30 u
Amstelveen 5 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 6 - R.A.P. 11 14.30 u
S.C.W. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V2 - Fortius V1 14.30 u
S.C.W. 
United/DAVO 1 - S.C.W. 1 14.00 u
S.C.W. 3 - R.C.H. 2 14.30 u
V.V.C. 3 - S.C.W. 4 14.45 u
S.C.W. 5 - B.S.M. 3 12.00 u

S.C.W. 35+1 - TOB 35+2 14.30 u
S.C.W. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.30 u

ZONDAG 25 NOVEMBER:
F.C.AALSMEER
Bernardus 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Pancratius 6 - F.C.A. 3 11.00 u
Badh.dorp 3 - F.C.A. 4 12.00 u 
Vogelenzang 2 - F.C.A. 5 11.30 u 
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - A.S.C. 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 - S.J.C. 3 11.00 u
Buitenveldert 8 - RKDES 3 14.00 u
R.K.D.E.S. 4 – Pancratius 4 14.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Pancratius 9 12.00 u

Zaterdag speelronde vijf in Proosdijhal

Football Fanatics nieuwe 
lijstaanvoerder bij ZABO
Kudelstaart - Aankomende za-
terdagavond 24 november wordt 
de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
voortgezet. De vijfde speelronde 
vindt plaats in de Proosdijhal aan 
de Edisonstraat. Om 18.35 uur be-
gint International Smokers Team 
tegen Street Football Team. Om 
19.20 uur start het team van Woei 
tegen Green Fingers Uitzendbu-
reau. Om 20.05 uur trapt LEMO 
af tegen HFC Haarlem. Om 20.50 
uur speelt Polonia Aalsmeer te-
gen Amsec Piller en om 21.35 uur 
tot slot Football Fanatics tegen 
Joga Bonito. Publiek heeft gratis 
toegang. 

Uitslagen ronde 4
Inmiddels zijn er bij ZABO-com-
petitie vier speelronden afge-
werkt met in totaal twintig ge-
programmeerde wedstrijden. Ge-
lijk-spelletjes zijn zeldzaam bij 
de ZABO, maar afgelopen week-
end kon de eerste remise van het 
seizoen worden genoteerd op 
één van de wedstrijdformulie-
ren. Speelronde 4 werd geopend 
door het team van Green Fingers 
Uitzendbureau tegen HFC Haar-
lem, op dat moment de koplo-
per van de ZABO. Green Fingers 
Uitzendbureau speelde een pui-
ke pot zaalvoetbal en boekte de 

tweede seizoenszege op rij. HFC 
Haarlem werd verslagen met de 
cijfers van 5-3. Vervolgens trad 
Woei aan tegen Football Fana-
tics. De ploeg van Woei scoorde 
drie keer, maar moest uiteinde-
lijk wél een nederlaag incasseren. 
De tegenstander bleek te sterk en 
sloot de partij af met een ruime 
3-9 overwinning. Football Fana-
tics heeft tot nu toe alles gewon-
nen en is de nieuwe lijstaanvoer-
der met de maximale score van 
twaalf punten uit vier duels. De 
wedstrijd Polonia Aalsmeer tegen 
International Smokers Team bleef 
spannend tot het laatste fluitsig-
naal. Polonia Aalsmeer pakte de 
drie wedstrijdpunten door nipt te 
winnen met 3-2. De vierde wed-
strijd van speelronde 4 ging tus-
sen Street Football Team en Jo-
ga Bonito. Het publiek was getui-
ge van een puntendeling, eind-
stand 2-2. De wedstrijd LEMO te-
gen Amsec Piller kreeg de uitslag 
van 0-5 toebedeeld. 
De huidige ranglijst ziet er 
als volgt uit: Football Fanatics 
4-12, HFC Haarlem 4-9, Polonia 
Aalsmeer 4-9, International Smo-
kers Team 4-6, Green Fingers Uit-
zendbureau 4-6, Amsec Piller 4-6, 
LEMO 4-6, Joga Bonita 4-4, Street 
Football Team 4-1, Woei 4-0. 

Deceptie voor RKDES, 5-1 
verlies van Voorschoten

afgelopen zondag vijf punten 
minder had behaald als de Ku-
delstaartse formatie. In de eerste 
helft waren de hoogtepunten van 
beide partijen op één hand te tel-
len met name Voorschoten bakte 
er weinig van, maar ook RKDES liet 
zien in een niet al te goede doen 
te zijn, veel foute inpassing en 
de meeste aanvallen strandde al 
voordat ze dicht bij het doel kwa-
men. Indy van Koert kreeg nog de 
beste kans, maar één op één met 
de keeper kwam de laatste als 
winnaar uit de bus. RKDES speelde 
dit keer weer met drie aanvallers 
en van de beide zijkanten kwam 
dan ook wel het meeste gevaar 
Jordy Vrolijk kon nog op de vuis-
ten van de keeper knallen. Vlak 
voor rust kon de Afas/Nieuwendijk 
brigade tot tweemaal aanleggen 
voor een vrije trap net buiten de 
zestien maar respectievelijk Len-
nart Kok en Robin van der Steeg 
konden het doel niet vinden, laat 
staan het net. Hoe anders werd de 
tweede helft. De rood-zwarte be-
gonnen goed, maar de eerste de 
beste aanval over rechts van Voor-
schoten leverde hen een makke-
lijk gegeven penalty op. Een voor-
zet van rechts zou op de arm van 
Robin van der Steeg zijn geko-
men. De scheidsrechter, die op ze-
ker vijftig meter stond, wees gede-
cideerd naar de stip, keeper Tom 
Blokzijl was kansloos. Linksachter 
Daan Duizendstra die in de eerste 
helft al geel kreeg voor vasthou-
den werd gewisseld en aanval-
ler Maarten van Putten kwam in 

de gelederen zodat RKDES meer 
druk naar voren kon geven. Ach-
terin werden er dus risico’s geno-
men en dat pakte slecht uit. Een 
corner van rechts werd door Voor-
schoten binnen gewerkt waar de 
keeper van RKDES ook niet vrij-
uit ging. Ook Arnaud van Leeu-
wen ging steeds meer naar voren 
waardoor het achterin nog kwets-
baarder werd en daar profiteerde 
Voorschoten optimaal van. Twee 
uitvallen en evenzo veel goals wa-
ren het gevolgd zodat de plaatse-
lijke FC tegen een totaal onbegrij-
pelijke 4-0 achterstand aan keek 
en uiteraard was de wedstrijd be-
slist. RKDES wist met een schot 
van Indy van Koert bijna te scoren, 
maar de harde schuiver van Len-
nart Kok was wel raak: 4-1. In de 
laatste minuut mocht Voorscho-
ten nog aanleggen voor een vrije 
trap, de houdbare bal werd toch 
niet gehouden dus stond er 5-1 
op het scorebord. Je zou zeggen 
een veegpartij maar over de he-
le wedstrijd gezien waren de Ku-
delstaarters echt niet zo veel min-
der, maar na de penalty liep bijna 
alles fout en alles lukte bij de te-
genstander. Het gaat nog een heel 
verhaal worden om bij de eerste 
zes te eindigen dat recht geeft op 
de promotie poule. Komende zon-
dag 25 november speelt RKDES 
thuis tegen nummer twee ASC en 
dan moet er echt gewonnen wor-
den! Er zijn nog maar zes wedstrij-
den te gaan, dan wordt de balans 
opgemaakt.
Eppo

Voetbal, Eerste Klasse A, zaterdag
FC Aalsmeer veslaat 
koploper AFC
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
17 november heeft FC Aalsmeer 
de topper tegen koploper AFC uit 
Amsterdam winnend afgesloten. 
In eigen huis was de formatie van 
Cor van Garderen de enige ploeg 
die de drie punten verdiende. De 
zege was evenwel miniem: 1-0.
In de eerste helft zagen de 260 
toeschouwers een licht overwicht 
voor de thuisclub. Het bezoeken-
de AFC was weliswaar voetbal-
lend de betere, alleen wist men al 
vroeg dat er voor deze wedstrijd 
meer bij kwam kijken dan dat. 
FC Aalsmeer stroopte de mou-
wen vanaf minuut één flink op 
en zette daarmee de toon. Martin 
Campbell kreeg een goede kans, 
maar hij treuzelde te lang voor de 
AFC-goalie. Na 20 minuten con-
stateerde scheidsrechter Spaans 
een handsbal bij een AFC-verde-
diger in het strafschopgebied en 
gaf FC Aalsmeer een penalty.
Aanvoerder Burak Sitil bleef koel 
en zette zo de 1-0 op het score-
bord. Kort daarna had Junior Til-

ler de 2-0 op zijn schoen, maar 
zijn inzet was net niet zuiver ge-
noeg.
Na de rust was het FC Aalsmeer 
dat de touwtjes in handen had, 
maar het moest waakzaam zijn. 
De bezoekers wisten nu meer af 
te dwingen maar FC Aalsmeer-
doelman van der Wiel bewees 
zijn waarde. Kansen kwamen er 
ook voor de gastheer, maar op-
nieuw Campbell en Aznar Mar-
tinez wisten niet het juiste gaat-
je te vinden achter de AFC-doel-
man. Vlak voor tijd had Calvin 
Koster pech met een schot op de 
lat.
Door de verdiende zege is het 
bovenin de ranglijst dringen ge-
blazen. FC Aalsmeer staat zesde, 
maar het verschil met koploper 
Roda’46 is maar twee punten.
Zaterdag 24 november speelt 
FC Aalsmeer opnieuw een thuis-
wedstrijd. Victoria 1893 uit Loos-
drecht komt op bezoek aan de 
Beethovenlaan.
Arno Maarse 

Voetbal zondag
FC Aalsmeer verrast tegen 
Graaf Willem II VAC: 5-1
Aalsmeer - Na een aantal te-
leurstellende resultaten is FC 
Aalsmeer zondag er eindelijk 
weer eens in geslaagd een posi-
tief resultaat te boeken, en wat 
voor één. Graaf Willem 2 uit Was-
senaar werd niet minder dan met 
een 5-1 nederlaag huiswaarts ge-
stuurd.
In de eerste helft zag het daar nog 
niet naar uit. Er ontspon zich een 
gelijk opgaande strijd met doel-
rijpe kansen aan beide zijden. Zo 
leek Alexander Goes rees in de 
8e minuut de score te openen, 
maar zijn harde schot ging rake-
lings over. Ook pogingen van Re-
mo Pasternak, Joeri v/d Schraaff 
en Sten Piet vonden geen gena-
de bij doelman Micor de Grood 
of gingen net naast of over. Lang-
zamerhand nam Graaf Willem 
het initiatief over. Zo kwam Ram-
zi Omri in de 30e minuut net niet 
langs Mo Alaswad en stuitte Vik-
tor Klerks in de 33e minuut op 
doelman Bart Koopstra. In de 37e 
minuut was het dan toch raak. 
Viktor Klerks ontfutselde de bal 
van Sebastian Huigsloot, schoot 
in eerste instantie tegen Bart 
Koopstra op maar zijn tweede in-
zet was te machtig voor Koopstra: 
0-1. Dit was ook de ruststand.
In de tweede helft een fel aan-
dringend Aalsmeer. De Graaf Wil-
lem verdediging werd constant 
onder druk gehouden. Om onder 
deze druk uit te komen bleek vaak 
een te moeilijke opgave voor hun 
verdediging. In de 55e minuut 
kon Pawel Kocon alleen gestuit 

worden middels een overtreding. 
De toegekende strafschop door 
scheidsrechter v.d. Maat werd on-
berispelijk ingeschoten door Ka-
rol Mirowski. Aalsmeer rook de 
kans naar meer. Onverdroten gin-
gen zij door met de tegenstander 
onder druk zetten. Dit leidde in 
de 57e minuut opnieuw tot suc-
ces. Joeri v/d Schraaff profiteer-
de van een slordigheidje van Ji-
ri Sloetjes en schoot Aalsmeer op 
een 2-1 voorsprong. Hierna togen 
de bezoekers massaal ten aanval 
teneinde de gelijkmaker te for-
ceren. Sten Piet kreeg alle vrij-
heid op rechts. Afgemeten was 
de voorzet van hem op het hoofd 
van Karol Mirowski. Zijn fraaie 
kopbal was onhoudbaar voor 
doelman Grood: 3-1. In de 63e 
minuut leek Zeeger Verschuren 
op weg naar de aansluitingstref-
fer. Zijn inzet ging echter hope-
loos naast. Karol Mirowski maak-
te zijn hattrick compleet door na 
een fraaie individuele actie de 4-1 
aan te tekenen. De FC Aalsmeer 
verdediging was verder heer en 
meester. In de laatste minuut wist 
verdediger Ruud Bierens niets an-
ders te bedenken om een harde 
voorzet van Richard Melman ach-
ter zijn eigen doelman te plaat-
sen zodat het een comfortabele 
5-1 overwinning werd. Minpuntje 
was het heen zenden van Remo 
Pasternak na tweemaal geel. Aan-
staande zondag 25 november 
speelt Aalsmeer uit tegen Bernar-
dus. Winst betekent aansluiting 
bij de middenmoot.

Toeslaan op het juiste moment!
Verrassende uitslagen bij 
kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Door afwezigheid van 
enkele topspelers wisten Geert 
en Wim toe te slaan bij het kla-
verjassen bij FC Aalsmeer. Al ve-
le malen deden zij een greep naar 
de overwinning en deze keer luk-
te dat met ruim 500 punten ver-
schil op de nummer twee. De 
kaartavond had concurrentie van 
de voetbalwedstrijd Nederland 
tegen Frankrijk. De opkomst was 
niet erg groot. Er was ook een 
scherm in de kantine waardoor 
sommige werden afgeleid. Maar 
goed, de gezelligheid was er niet 
minder om. 
Ook bij het hartenjagen was het 
uiteindelijk good old Martien de 
Bok die zijn broer Jan met twee 
punten verschil wist af te troe-
ven. De eerste plaats bij het kla-

verjassen dus voor Geert Brui-
ne de Bruin en Wim Braam met 
totaal 5757 punten. Plaats twee 
voor Rob Feenstra en Paulien Mil-
tenburg met 5221 punten en op 
drie Elly en Mieke Ezink met 5212 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Barry Kunst en Rob de 
Vries met 3741 punten. Bij het 
hartenjagen dus Martien de Bok 
met 159 punten eerste, gevolgd 
door Jan de Bok met 161 punten 
en Esther van der Hoorn met 172 
punten. De poedelprijs mocht 
Sjaak Schijf met 298 punten in 
ontvangst nemen.
De volgende kaartavond is vrij-
dag 30 november in de FC 
Aalsmeer kantine aan de Beetho-
venlaan. Aanvang 20.15 uur Aan-
wezig vanaf 20.00 uur.

Handbalcompetitie
Dames 1 Greenpark wint 
van koploper!
Aalsmeer - Gejuich klonk afgelo-
pen zondag 18 november in De 
Bloemhof na afloop van de hand-
balwedstrijd van Dames 1. En, in 
de kleedkamer is een feestje ge-
vierd en zijn overwinningsdans-
jes gemaakt. Heel begrijpelijk, 
want de handbalsters van Green-
park Aalsmeer wisten deze mid-
dag te winnen van koploper Sv 
Voorwaarts na een heel span-
nend duel. De meiden van Fit & 
Fun Voorwaarts gingen voortva-
rend van start en wisten al snel op 
voorsprong te komen. Aalsmeer 
leek hier in eerste instantie niet 
echt een goed antwoord op te 
kunnen geven. Op een gege-
ven moment stond het zelfs 4-12 
voor Sv Voorwaarts. Maar, Dames 
1 van Greenpark wist zich terug 
te vechten in de wedstrijd en liet 
een ruststand noteren van 13-14.
De tweede helft gingen bei-
de ploegen fanatiek van start en 
over en weer werden ballen in de 
netten gegooid. De teams waren 
aan elkaar gewaagd en misschien 

was het wel de aanmoediging 
vanaf de tribune dat Greenpark 
Aalsmeer de achterstand wist om 
te buigen in winst en de overwin-
ning niet meer uit handen gaf. 
Eindstand 29-25 voor Aalsmeer. 
Wat een blijheid toen het eindsig-
naal klonk. Koploper Voorwaarts 
met verlies terug naar Twello. 
Het wordt steeds spannender in 
de ‘top’ van de Dames-competi-
tie waar Greenpark Aalsmeer een 
hoge notering heeft! Aanstaande 
zaterdag 24 november speelt Da-
mes uit tegen E&O in Emmen.

Zondag Heren 1
Tophandbal kijken in het ei-
gen Aalsmeer kan aanstaande 
zondag 25 november. De BeNe 
Leaguegaat verder voor de Heren 
1 van Greenpark Aalsmeer. Ton-
geren uit België is de tegenstan-
der en de wedstrijd in De Bloem-
hof aan de Hornweg begint om 
15.00 uur. Publiek is ter aanmoe-
diging hartelijk welkom.
Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Wederom is RKDES 
er niet in geslaagd om de punten 
binnenshuis te houden, er werd 
zondag 18 november in en tegen 
Voorschoten met maar liefs 5-1 
verloren. In de eerste helft leek 
er nog niets aan de hand, maar 
in de tweede helft liet Voorscho-
ten zien hoe je de kansen wel af 

kunt maken. RKDES zakt hierdoor 
naar de zevende plaats wat geen 
recht geeft op de winnaarspoule. 
Er moet de komende weken tegen 
de top drie wel het één en ander 
gebeuren om het tij te keren
Zonder de geblesseerde Roy End-
hoven traden de Kudelstaarters 
aan tegen Voorschoten die tot 
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Tweede bondswedstrijd
Dammers van K&G halen 
flink uit: 6-2 zege!
De Kwakel - Maandagavond 
12 november werd de tweede 
bondswedstrijd in ’t Fort De Kwa-
kel gedamd. De eerste wedstrijd 
in de hoofdklasse ging twee we-
ken geleden nipt, 3-5, verloren 
tegen Enkhuizen. Met gelukkig 
Wim Keessen weer in de gelede-
ren toog het eerste team onver-
vaard ten strijde tegen SNA uit 
Heerhugowaard. Op het kopbord 
van Adrie Voorn werd het even-
wicht bijna niet verstoord en le-
verde zo remise op, 1-1. Op bord 
twee nam Wim Konst een door-
braak naar de damlijn, deze bleek 
niet voldoende voor de winst, 2-2 
tussenstand. Wim Keessen had 
inmiddels een voordelig dam-
meneindspel op het bord staan. 
Op een ouderwetse wijze wrong 
hij zijn tegenstander uit en zet-
te daarmee zijn team op voor-

sprong, 4-2. Alleen René de Jong 
was toen nog in de race, al veel 
langer dan zijn eerste partij in 
Enkhuizen waarin hij het binnen 
een kwartier kon schudden. Nu 
nam hij sportieve revanche, sub-
tiel dwong hij in een dunne stand 
een overmachtseindspel af. Pas 
laat in de avond streek zijn oppo-
nent de vlag en was een 6-2 zege 
voor Kunst en Genoegen een feit. 
Een mooie zege, die over twee 
weken in Haarlem een vervolg 
kan krijgen. 
Deze week zullen de leden van 
K&G hun donateurs weer aan-
spreken, met daarbij een uitno-
diging voor het donateur dam-
toernooi. Dit evenement vind de 
15e december plaats in ’t Fort De 
Kwakel, de deelnemers zijn deze 
zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 
welkom. 

Bets wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart -Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Van 13.30 
tot 16.30 uur staan klaverjassen 
en jokeren op het programma 
en de vaste groep kaarters hoopt 
nieuwe leden te mogen verwel-

Bridgecompetitie
Nog 1 ronde bij Onder Ons
Aalsmeer - Er is nog één ronde 
te spelen in de tweede zes we-
kelijkse ronde bij bridgeclub On-
der Ons. Nog niet alle beslissin-
gen zijn gevallen, dus voor som-
mige paren moet er nog worden 
gevreesd en anderen hebben 
nog hoop. 
Op de speelavond van 14 novem-
ber sprongen een paar spellen in 
het oog, niet echt spectaculair. In 
de A-lijn is gewonnen door: 1e Ri-
ta Ritzen en Christa Leuven met 
64.17%, gedeeld 2e/3e met 5% 
verschil Fancoise Daudel en Wil 

Stokman en Ben van Herk en Ton 
Leuven met 59.17%. 
Uitslag in de B-lijn: 1e Wil Groot 
en Jaap de Jong met 59.03%, 
2e Jan Geleijn en Joris van der 
Zwaard met 58.68% en 3e Oe-
ge de Jong en Jan Eveleens met 
55.21%. 
In de C-lijn was de hoogste eer 
voor Pim van der Zwaard en Eve-
lyne Bakker met 64.17, ook 5% 
meer dan nummer 2: To en Jan 
Overwater met 59.24% en 3e 
Marja Barendsen en Jan Pieter Ko-
renwinder met 51.93%.

Kerstkienen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Maandag 26 novem-
ber organiseert buurtvereniging 
Hornmeer weer haar bekende 
kerstkienavond. Wie dat al eens 
een keer heeft meegemaakt kan 
er over meepraten. De inkoopda-

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 boekt 
knappe 7-3 zege
Aalsmeer - Bloemenlust 1 start-
te uitstekend tegen het hoger 
genoteerde HBC 5. Met een rui-
me overwinning in drie games 
van Bart Spaargaren en twee nip-
te zeges in vijf games van Johan 
Berk en Ed Couwenberg kwa-
men de Aalsmeerders op een 
3-0 voorsprong. In het spannen-
de dubbelspel leken Bart en Jo-
han de 4-0 te gaan scoren, maar 
met 8-11 in de beslissende vijf-
de game kwamen de bezoekers 
op 3-1. Met duidelijke verliespar-
tijen van Johan en Bart kwam 
HBC nog terug op 3-3, maar ver-
volgens waren alle enkelspelen 
voor Bloemenlust. Eindstand 7-3, 
waarbij Ed Couwenberg ongesla-
gen bleef en Art Spaargaren en 
Johan Berk ieder twee enkelspel-
zeges lieten noteren. 
Bloemenlust 2 boekte een 4-6 
overwinning uit bij Rapidity 8. 

Dirk Biesheuvel was weer goed 
voor drie overwinningen en sa-
men met Jan Spaargaren werd 
ook het dubbelspel gewonnen. 
Philippe Monnier en Jan Spaarga-
ren wisten beiden één (en dezelf-
de) tegenstander te verslaan. Met 
nog twee wedstrijden te gaan 
staat Bloemenlust 2 nog slechts 
drie punten achter op de koplo-
per en komende tegenstander 
ASSV 2.
HTC 9 bleek in de Bloemhof een 
maatje te groot voor Bloemenlust 
3: 2-8. Irene Gerritsma redde de 
Aalsmeerse eer met een overwin-
ning in vijf games en het tweede 
punt werd gescoord door Peter 
Velleman en Horst Krassen in het 
dubbelspel. Irene, Peter en Horst 
verloren alle drie een partij na 
een beslissende vijfde game, dus 
de grote uitslag was wel wat ge-
flatteerd.

Voor mensen met verstandelijke beperking
‘Maak Kennis met Tennis’ 
avond bij TV Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag-
avond 7 november organiseerde 
TV Kudelstaart een ‘Maak Kennis 
met Tennis’ avond voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king. Een leuk groepje mensen 
had zich aangemeld en onder het 
genot van een stukje taart en een 
warme kop thee maakte zij ken-
nis met een aantal enthousiaste 
leden van TV Kudelstaart. 
Het was die avond wat fris, maar 
gelukkig wel droog en al snel ging 
de groep de baan op. Er werd ge-
start met een aantal balvaardig-
heidsoefeningen, zoals het hoog-
houden van de bal op het rac-
ket. Al snel werd gemerkt dat het 
met de balvaardigheid wel goed 
zat en werd er begonnen met het 
echte werk. De bal zoveel moge-
lijk keren overslaan en vervolgens 
de volley aan het net.
Tijd voor een korte pauze, even 
opwarmen in de kantine met we-
derom een lekkere kop warme 
thee.
Na de pauze was het tijd voor een 
beetje strijd! Er kon flink gescoord 
worden met een aantal leuke 

spelletjes. Als eerste moest er een 
bal door een gat worden gesla-
gen, boven het gat stond het aan-
tal punten dat behaald kon wor-
den. Dit spel bleek nog best wel 
lastig, maar de lol was er niet min-
der om.
Het tweede spel was tennisbow-
len. Op tien kokers werden zes 
dobbelstenen en vier tennisbal-
len met een getal gelegd. Viel de 
koker om, dan bepaalde de dob-
belsteen of de bal hoeveel pun-
ten je had. Erg leuk, soms waren 
er veel kokers om en waren er 
weinig punten en soms werd er 
met een paar kokers al flink ge-
scoord.
Quincy ging er als beste man met 
de prijs vandoor en Laura mocht 
als beste vrouw de prijs in ont-
vangst nemen. Onder het genot 
van een drankje en chips is de 
avond afgesloten, het was een su-
pergezellige avond en zeker voor 
herhaling vatbaar!
John, Dave, Chantal, Cynthia en 
Renata van TV Kudelstaart, dank 
voor jullie inzet op deze mooie 
avond!

Iedere dinsdagavond competitie
Winst voor darter Victor 
van Schie in Middelpunt
Aalsmeer - Victor van Schie was 
op dinsdagavond 13 november 
reserve bij zijn competitieteam 
en zodoende had hij de mogelijk-
heid om in het Middelpunt te ko-
men oefenen. Dat kwam goed uit, 
want Peter Bakker had weer een 
nieuw oefenspelletje bedacht. Er 
was deze avond dan ook geen 
sprake van hoge scores of ho-
ge uitgooien. Het nieuwe spelle-
tje zorgde in het begin nog voor 
enige verwarring, maar later ging 
het steeds beter. Wel duurden de 
potjes lang waaruit bleek dat het 
knap lastig was. Het voordeel was 
weer dat iedereen vrijwel onaf-
gebroken kon darten, schrijvers 
waren niet nodig. Victor kwam 
in de eerste ronde uit tegen Ben 
van Dam en gek genoeg was dat 
in de eindfinale ook weer het ge-
val. In die eerste ronde behaalde 

Gerben de Vries de hoogste sco-
re en doordat Victor had gewon-
nen van Ben, mocht Gerben in de 
tweede ronde tegen Victor, maar 
nu kwam Gerben toch net iets te-
kort. Kees de Lange redde het in 
de tweede ronde niet tegen Ben, 
maar versloeg in de kleine finale 
wel mooi Gerben de Vries. In de 
grote finale wist Victor duidelijk 
Ben te verslaan en zo had hij toch 
een geslaagde oefenavond. Dat 
gold voor iedereen. Het nieuwe 
spel zal zeker nog vaker gespeeld 
worden. Hopelijk met nieuwe en-
thousiastelingen die eens komen 
kijken en meespelen. Minimum-
leeftijd is 16 jaar en de kosten zijn 
2,50 euro per avond. Er wordt ie-
dere dinsdagavond vanaf 20.00 
uur gedart in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55, nabij het 
winkelcentrum.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Tim en Marco winnaars 
Blind Koppel Toernooi
Aalsmeer - Vorige week zaterdag 
was het Blind Koppel Toernooi bij 
de dartclub Poel’s Eye. Vijf ron-
den lang werden de darters blin-
delings aan een steeds wisselen-
de dartsmaat en twee tegenstan-
ders gekoppeld. Na vijf wedstrij-
den ronden werd de stand op-
gemaakt en gingen er 16 dar-
ters naar de winnaarsronde en 12 
naar de verliezersronde. Drie dar-
ters balanceerden op het rand-
je. Een barrage moest de beslis-
sing brengen wie naar de win-
naarsronde ging. Roy de Jong 
kwalificeerde zich ternauwer-
nood ten koste van Wim Könst 
en Gilbert van Eijk. Er waren de-
ze avond goede darters aanwe-
zig, zo kon het gebeuren dat top-
koppels als John Guldemond met 
Rene van Veen en Rob Broekhof 
met Joris Voorn in de halve fina-
les strandden. De finale ging uit-
eindelijk tussen de koppels Rene 
Verhoeven met Erik Jan Geelker-
ken tegen Tim van de Poel met 
Marco Cornelisse. Erik Jan won 
dit jaar al de Open (tegen Mar-
co) en is huidig, tweevoudig kam-
pioen van het seizoen. Na een 
spannende finale won het kop-
pel Tim met Marco knap deze ti-
tanenstrijd. Voor Tim was het zijn 
eerste grote titel naast de ‘gewo-
ne’ speelavonden. Hij won name-
lijk wel al eens vier speelavonden 

en werd een keer derde (en vier-
de) in de eindstand van het sei-
zoen. Voor Marco was het precies 
omgekeerd, na twee verloren fi-
nales op rij bij het Blind Koppel 
Toernooi won hij nu dan toch de 
enige nog ontbrekende grote ti-
tel op zijn toch al imposante lijst. 
Marco werd drie keer kampioen 
van het seizoen, won 33 speel-
avonden, twee keer de Open, één 
keer het Koppel Toernooi, en nu 
dus voor het eerst het Blind Kop-
pel. Er was ook een verliezers-
ronde, waarover volgende week 
meer in deze krant. 

Speelavond
Volgende week vrijdag 30 no-
vember is weer een gewone 
speelavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis met hopelijk weer 
veel nieuwe gezichten. Elke dar-
ter kan zonder opgave vooraf 
meedoen, de Poel’s Eye is laag-
drempelig en geschikt voor al-
le niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden.

De finalisten van het Blind Koppel Toernooi. Van links naar rechts met de 
winnaars aan de buitenkant : Tim, Rene, Erik Jan en Marco.

mes hebben handen vol werk ver-
richt en dit zal blijken uit de fees-
telijk ingerichte tafels met gewel-
dige prijzen waaronder de zeer 
gewilde boodschappenmand. Ie-
dereen is welkom. Neem gerust 
u buurman/vrouw mee naar dit 
kerstspektakel in het buurthuis 
aan de Dreef 1. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur. Zorg 
dat u op tijd bent, want vol is vol. 

komen. Op donderdag 15 no-
vember is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 180 pun-
ten, op twee Gerard de Wit met 
430 punten en plaats drie was 
voor Trudy Knol met 487 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Elisabeth Romkema de 
beste met 5129 punten, gevolgd 
door Rita Moeke met 5072 pun-
ten en Marry Akse met 4844 pun-
ten. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Jeugdhandbal: RKDES F1 
wint van Greenpark
Kudelstaart - Het is zaterdag 17 
november als de RKDES F1 even 
over half tien in de ochtend moet 
handballen in de Proosdijhal in 
Kudelstaart tegen Greenpark 
Aalsmeer. Het team Kudelstaart 
is compleet en heeft drie wis-
sels. Al snel zien de handballers 
dat Aalsmeer een speler heeft die 
heel goed is. Isa probeert hem 
goed te verdedigen, maar toch 
lukt het de jongen om een doel-
punt te maken. Linde en Tara zijn 
goed in vorm en weten ook doel-
punten te maken. Er mag regel-
matig van keeper gewisseld wor-
den en zowel Anne als Anouk 
houden veel ballen tegen. Indy 
maakt nog een mooi doelpunt 

en met rust is de stand 4-3 voor 
Kudelstaart. In de tweede helft 
houdt Mila een paar mooie bal-
len tegen. Kris probeert steeds 
goed de bal af te pakken waar-
door er steeds sneller aangeval-
len en gescoord kan worden. Uit-
eindelijk heeft het Kudelstaartse 
team de wedstrijd met 11-3 ge-
wonnen. Na de wedstrijd is nog 
een shoot-out gehouden. Dan 
mag iedereen proberen een doel-
punt te maken. Heb jij ook een 
keer zin om te komen handballen 
bij RKDES? De jeugd traint iedere 
woensdag van 16.00 uur tot 17.00 
uur in de Proosdijhal. Je mag al-
tijd een keertje komen kijken en 
mee doen! 

Vergadering bij 
De Kleine Poel

Bovenkerk - Vrijdag 23 novem-
ber wordt de 76e jaarvergadering 
van IJsclub De Kleine Poel gehou-
den in het Noorddamcentrum in 
Bovenkerk. De leden van de IJs-
club hebben hiervoor de uitnodi-
ging met de agenda  ontvangen. 
De zaal van het Noorddamcen-
trum gaat om 19.30 uur open, ie-
der kan zich dan inschrijven voor 
het kaarten. Om 20.00 uur begint 
de vergadering. Ook dit jaar zal 

dit na verwacht een korte verga-
dering zijn, zodat er rond 20.15 
uur met het kaarten begonnen 
kan worden. Er kan deze avond 
geklaverjast en bij voldoende be-
langstelling gebokst worden. De 
avond wordt besloten met een 
verloting.
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Internationaal toernooi
Vierde RG Omniacup in 
De Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - Sportvereniging Om-
nia 2000 zet zichzelf Europees op 
de kaart met het internationale 
toernooi Ritmische Gymnastiek. 
De vierde editie van de RG Omni-
acup wordt aanstaande zaterdag 
24 november gehouden in sport-
hal De Bloemhof van 9.00 tot 
18.00 uur. Naast deelnemers van 
diverse Nederlandse verenigin-
gen zijn er verenigingen uit Zwit-
serland, Duitsland, België en Let-
land aanwezig voor dit feestelijke 
en sportieve toernooi. Met recht 
een internationaal gezelschap. 

Dagprogramma 
De ochtend is in drie wedstrijd-
delen gesplitst voor de gymnas-

ten van 8 tot en met 11 jaar. Tus-
sen 12.15 en 13.00 uur is er pauze 
en lunch voor de medewerkers. 
Na de middag is de verdeling zo 
dat de allerkleinsten van 5 tot en 
met 7 jaar mogen beginnen aan 
hun wedstrijd. Vanaf 13.25 uur is 
het de beurt aan de jeugd van 12 
tot en met 15 jaar. 
Interesse om dit toernooi te be-
zoeken? Belangstellenden zijn 
van harte welkom in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. En-
tree: 5 euro voor 12+ en 2,50 eu-
ro voor kinderen jonger dan 12 
jaar. Meer informatie over het 
toernooi en het dagprogramma 
is te vinden op de website www.
svomnia.nl. 

Biljarten
P. Maarsen tweede bij het 
Gewestelijk kampioenschap
Aalsmeer - Biljartvereniging ’t 
Spatje uit Zwijndrecht trad on-
langs op als gastheer voor de zes 
biljarters die zich hadden weten 
te plaatsen voor de distritsfinale 
in het spelsoort libre klein 5 klas-
se. Het te maken caramboles in 
deze klasse is variabel van 23 tot 
37. Piet Maarsen van Biljartvereni-
ging Aalsmeer verloor zijn eerste 
partij tegen de latere kampioen, 
die 37 caramboles moest maken. 
Piet moest er 35, maar helaas hij 
bleef steken op zestien caram-
boles. De volgende twee partijen 
wist Piet wel in winst om te zet-
ten. Na de eerste speelronde op 
zaterdag stond hij op de vierde 

plaats. Zondag werd ronde twee 
gespeeld. Piet was geprikkeld en 
won beide partijen. Doordat J. 
van Eijk, de nummer één, ook een 
partij had verloren, stonden Piet 
Maarsen en hij op hetzelfde aan-
tal punten. Dan gaat het carambol 
percentage tellen en daar kwam 
Piet 4% tekort. Toch heeft hij een 
knappe prestatie geleverd en de 
tweede plaats terecht verdiend.

Eindstand:
1. J. van Eijk 5-8 (0.99); 2. P. Maar-
sen 5-8 (0.91); 3. P. Boon 5-6 (0.91); 
4. G. de Groot 5-4 (0.88); 5. M. de 
Adel 5-2 (1.54); 6. C. de Romijn 5-2 
(0.48).

Waterpolocompetitie
Ruime overwinning voor 
Dames 1 van Oceanus
Aalsmeer - Het eerste dames-
team van de waterpoloafdeling 
van Oceanus heeft afgelopen za-
terdag drie punten binnenge-
haald tegen het Utrechtse UZSC 
4. Deze wedstrijd werd thuis in 
Sportcentrum De Waterlelie ge-
speeld en stond onder leiding van 
coach Ed van Diemen. Pupil van 
de Week Indra keek vol spanning 
mee vanaf de bank, terwijl het 
damesteam vocht voor de over-
winning. De score werd geopend 
door een doelpunt van Wyke 
Nieuwenhuizen. Door een tegen-
doelpunt van UZSC aan het einde 
van de eerste periode, moest het 
team uit Aalsmeer aan de bak in 
de tweede periode. Deze periode 
werd beslist in het voordeel van 
Oceanus, mede dankzij doelpun-
ten van Noortje van der Meer en 
Fabiënne Vork en een prachtige 
assist van Suzanne Weijers. UZSC 
kreeg het steeds moeilijker en 
de stand liep verder uiteen. Een 
schitterde midvooractie van Sa-
bina Terlouw werd beloond met 
een doelpunt in de derde perio-
de. Het standvastige spel waarbij 
het team steeds meer op elkaar 
ingespeeld raakt resulteerde uit-
eindelijk in een overwinning voor 
Oceanus met 9-4.

Verlies voor Heren 1
Bij Heren 1 was Julian Pupil van 
de Week. De heren staan laat-
ste in de competitie en moes-
ten tegen de nummer twee, Jaws 
uit Amsterdam. Oceanus begon 
goed, want binnen een minuut 
maakte Kevin Melman de 1-0. Uit 
de eerstvolgende aanval scoor-
de Jaws echter alweer gelijk. Toch 
kwam Oceanus wederom voor via 
Richard van de Burgt. Door twee 
uitsluitingen bij Oceanus kreeg 
de tegenstander twee keer een 

overtalsituatie die ze beide goed 
uitspeelden, waardoor de stand 
na één periode 2-3 was. In de 
tweede periode liep Jaws verder 
uit naar 4-8. Voor Oceanus scoor-
den Jos Vergeer en wederom Ke-
vin. Het verschil zat deze wed-
strijd vooral in het aantal uitslui-
tingen: Tien voor Oceanus en nul 
voor Jaws. Van de tien wist Jaws 
vijf overtalsituaties te benutten. 
In de derde periode scoorde Den-
nis Reijnders, maar de tegenstan-
der wist er twee doelpunten te-
genover te zetten: 5-10 dus. In de 
laatste periode bleef dit verschil 
gelijk. Jos scoorde zijn tweede 
en ook Yves-Maurice Vork scoor-
de nog. Einduitslag 7-12. Door-
dat de concurrenten onderin wél 
punten pakte, ligt Oceanus nu vijf 
punten achter op de naaste con-
currenten. De komende weken is 
het dus zaak om goed te trainen 
en punten te gaan pakken.

Nieuwe jeugdleden 
Voor aanvulling van de jeugd-
teams zoekt Oceanus nieuwe wa-
terpololeden. De jeugd tot 13 
jaar traint op donderdagavond 
van 18.00 tot 18.45 uur. Kom ge-
rust een keer gratis meedoen. 
Kijk voor de overige trainingstij-
den op de website www.ocea-
nusaalsmeer.nl. Voor vragen kan 
een mail gestuurd worden naar 
waterpolo@oceanusaalsmeer.nl.

Andere uitslagen:
VZC 2 - Heren 2: 13-4
Heren 3 - De Meeuwen 1: 6-3
Heren 4 - De Ham 7: 6-8
Dames 2 - VZV 3: 4-8
Jongens onder 19 - UZSC: 11-6
ZPCH/Oceanus Jongens onder 15 
- De Dolfijn: 14-6
ZPCH/Oceanus/De Amstel Meis-
jes onder 17 - Amersfoort: 6-6

Drie afstanden, kinderloop en G-run
Zondag Ringvaartloop!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
25 november organiseert Atle-
tiekvereniging Aalsmeer in sa-
menwerking met hoofdspon-
sor Eveleens Sanitair en Runners-
world Amsterdamse Bos de jaar-
lijkse Ringvaartloop. De startloca-
tie van alle afstanden is op de at-
letiekbaan aan de Sportlaan 43. 
De hoofdafstand is 10 Engelse 
Mijl: exact 16,1 kilometer en de-
ze start om 11.00 uur. Voor wie 
de voorkeur geeft aan een korte-
re afstand is er ook een 5 kilome-
ter en een 10 kilometer. Voor de 
nummers één, twee en drie zijn er 
cadeaubonnen te verdienen.
Voor de kinderen is er een 1 kilo-
meter loop. Zij lopen twee en een 
half ronden op de atletiekbaan. 

De kinderen van 5 tot en met 8 
jaar starten om 10.30 uur en de 9 
tot en met 12 jaar om 10.40 uur. 
Daarnaast is er om 10.15 uur 
een 1 kilometer G-run in samen-
werking met Ons Tweede Thuis. 
Voor de kinderen en de deelne-
mers aan de G-run is er na afloop 
een mooie medaille en een be-
ker voor de nummers één, twee 
en drie. Voorinschrijven kan via 
www.inschrijven.nl tot en met 
vrijdag 23 november. Later in-
schrijven kan ook. Dit kan in de 
kantine van Atletiekvereniging 
Aalsmeer en is mogelijk tot 20 
minuten voor aanvang van een 
afstand. Meer informatie over de 
Ringvaartloop en sporten bij AVA 
op www.avaalsmeer.nl.

Wedstrijdturnen
13 Medailles SV Omnia 
bij rayonwedstrijden
Aalsmeer - Zaterdag 17 novem-
ber werden de eerste voorwed-
strijden van het nieuwe turnsei-
zoen gehouden in de Turnhal in 
Amsterdam-Sloten. SV Omnia 
2000 nam op deze dag met 35 
turnsters deel aan deze rayon-
kampioenschappen Bij de eerste 
wedstrijd turnden er tien Omnia-
turnsters. In de categorie Instap- 
D2 turnden er 15 turnsters, waar-
van zeven meisjes van SV Omnia. 
Vier maakten hun debuut op de-
ze wedstrijd. De 11e, 12e en 13e 
plaats waren resp. voor Mila van 
den Heuvel, Jill Flekzer en Jacky 
van Leeuwen. De 8e en 9e plaats 
voor Arwen Rosenkrantz en Nicky 
Hoogendijk. Bij deze wedstrijden 
krijgen de hoogste vijf plaatsen 
een medaille. Anne Meijn won 
een medaille voor de 5e plaats. 
Zoë Lodder behaalde de 1e 
plaats bij de Balk en in totaal ein-
digde ze op een mooie 3e plaats. 
In de categorie Pupillen 1 – D1 
turnden Britt Lisierse, Fenne Vo-
gel en Jet Snoek. Zij deden voor 
het eerst de vloeroefening op 
muziek, waarin Britt en Jet al een 
flick-flack turnden. Jet Snoek be-
haalde de 1e plaats bij de Sprong 
en in totaal eindigde ze op de 8e 
plaats van de 13 deelneemsters. 
Britt behaalde de 2e plaats bij 
de Vloer en in totaal werd ze 5e. 
Hiervoor ontving ze een medail-
le. Fenne Vogel turnde een goe-
de constante wedstrijd en mocht 
voor de 3e plaats de bronzen me-
daille in ontvangst nemen.
Bij de tweede wedstrijd turnden 
er twaalf Omnia turnsters. Hier-
van turnden er in de catego-
rie instap- D2 acht en zij maak-
ten allemaal hun debuut. Van de 
18 deelneemsters eindigde Lot-
te Berbee op de 14e plaats. Op 
de 11e plaats eindigde Nori Kui-
pers. Brit de Groot werd in totaal 
8e, maar op het onderdeel Vloer 
wist ze de 2e plaats te behalen. 
De 6e plaats werd gedeeld door 
Noortje Verbeek en Ellis Mulder. 
Ellis behaalde op de Brug de 1e 
plaats. Een mooie prestatie voor 
een debutant. De 4e plaats werd 
gedeeld door Roxanne Vermeu-
len en Fien Bax. Zij kregen voor 
de 4e plaats allebei een medail-
le. Roxanne behaalde wel een 3e 
plaats bij de Balk. Deze 3e plaats 
deelde Roxanne met Frederique 
Essenius, die als beste debutant 
naar voren kwam. Frederique wist 
ook in het eindklassement de 3e 
plaats te behalen en won dus de 
bronzen medaille. In de catego-
rie Pupillen 2 – D1 turnden er van 
de 18 deelneemsters vier Om-
nia turnsters. Emily Broekhuy-
sen behaalde op de Brug de 1e 
plaats, maar miste helaas bij de 
Sprong één van de twee onder-
delen, waardoor het puntento-
taal hard naar beneden ging. Ali-
cia den Ouden eindigde op de 
13e plaats. Noa Verbeek , die haar 
debuut maakte in de D1, maakte 
bij de Balk één verplicht onder-
deel niet , waardoor ze 2 punten 

minder kreeg en eindigde hier-
door op de 12e plaats. Noa liet bij 
de Vloeroefening evenals Ranya 
een mooie dubbel flickflack zien. 
Ranya Hnassay eindigde op de 5e 
plaats en mocht hiervoor een me-
daille in ontvangst nemen.
In de derde wedstrijd turnden er 
acht Omniaturnsters. In de ca-
tegorie Pupillen 2 – D2 waren er 
in totaal wel 30 deelneemsters. 
Jente Spaargaren maakte haar 
debuut en eindigde op de 16e 
plaats met als beste prestatie een 
6e plaats voor de Sprong. Jente 
Tolsma behaalde de 14e plaats. 
May Burke, die ook debuteerde, 
behaalden twee vierde plaatsen 
op de Sprong en op de Balk. In to-
taal werd ze 5e en mocht ze een 
medaille in ontvangst nemen. Ali-
sa Kockelkorn was er door bles-
sures een jaar tussenuit geweest 
en maakte met deze wedstrijd 
een goede comeback. Ze werd 1e 
op de Brug en in het eindklasse-
ment eindigde ze op de 2e plaats, 
waarbij ze de zilveren medaille 
ontving. In de categorie Junioren 
4e divisie turnden Fleur Snoek en 
Jet van Kooten in een veld van 15 
deelneemsters. Beide turnsters 
zijn dit jaar gepromoveerd van 
de 5e naar de 4e divisie. Fleur be-
haalde op Sprong en Balk de 1e 
plaats. Helaas komt ze bij de Brug 
nog wat kracht tekort, waardoor 
ze in het eindklassement op de 
7e plaats eindigde. Jet behaal-
de bij de Sprong en de Vloer de 
3e plaats; in totaal werd ze 4e en 
mocht hiervoor een medaille in 
ontvangst nemen. In de catego-
rie senioren 4e divisie turnden 
Elaine van Bakel en Jasmin Aileen. 
Elaine, die dit jaar voor het eerst 
in de 4e divisie uitkomt, behaal-
de bij de Sprong en de Vloer de 
1e plaats. In het eindklassement 
werd ze 4e. Jasmin behaalde bij 
de Vloer de 2e plaats en eindigde 
in totaal op de 5e plaats. Elaine 
en Jasmin mochten dus ook een 
medaille in ontvangst nemen. In 
de 4e en laatste wedstrijd turn-
den de categorie Jeugd –D1. Van 
de 18 deelneemsters waren er vijf 
Omnia turnsters. Riva Smits ein-
digde op de 15e plaats. Zij maak-
te volgens de jury de mooiste 
Split van de dag in haar vrije oe-
fening. Nada Hnassay werd 3e op 
de Vloer met een mooie vrije rad-
slag in haar oefening. Helaas mis-
te ze bij de Sprong één van de 
twee sprongen. Nada eindigde 
hierdoor op de 13e plaats. Roos-
marijn en Dieuwertje maakten 
voor het eerst de dubbel flick-
flack in hun vrije oefening. Roos-
marijn de Rond da Silva Futre be-
haalde de 10e plaats en Dieuwer-
tje Gerritsma de 9e plaats. Sanne 
Klein eindigde als hoogste Om-
nia-turnster op de 8e plaats. Na 
een zeer drukke dag met 35 turn-
sters en een eindresultaat van 13 
medailles kunnen de trainsters en 
turnsters van SV Omnia 2000 met 
plezier terug kijken op een ge-
slaagde rayonwedstrijd. 

Zilver voor Alisa, brons voor Zoë, Fenne en Frederique.

Marcel ‘Magic’ wint na 10 
jaar weer darttoernoei
Aalsmeer - Op vrijdag 9 novem-
ber is het Aalsmeer Service – 
Nieuwkoop BV open weer ge-
speeld op het industrieterrein 
aan de Aalsmeerderweg 249S. 
Nadat Roald ‘Greenfield’ de wis-
selbeker had ingeleverd en de 
poolindeling door loting was ge-
maakt, konden de 32 deelnemers 
ingooien op maar liefst 8 banen. 
In de eerste ronde ‘Best of 2 legs 
501’ of na 25 minuten ‘Total sco-
re of three darts’. Zowel Ricar-
do als Marco, beter bekend als 
‘Knalzak Junior’ en ‘Knalzak Seni-
or’ (vorig jaar nog halve- en fina-
list) werden in deze eerste ron-
de terug op hun plek gezet. Juni-
or door Bibi ‘The Biepster’ en seni-
or door Danny ‘Tactical Nuke’ Kes-
ting. In de kwartfinale wist ‘Tac-
tical Nuke’ ook ‘Greenfield’ (win-
naar 2017) en, in de halve finale, 
Hans ‘Jolly Jumper’ van het bord 
te gooien. De tweede speler in 
the Grand Final, Marcel ‘Magic’ 
Kesting, wierp zich een weg naar 
mainstage door respectievelijk 
Joost ‘Barberson’, Benjamin ‘Blaf-
kuip’ en John ‘The Cleaner’ te ver-
slaan. Dit jaar was er ook een fina-
le bij de dames. Hier nam Bibi het 
op tegen Kaylee ‘The Serve’. ‘The 
Biepster’ beweert nog steeds dat 
ze die avond voor het eerst dart-
pijlen zag, maar door het gemak 

waarmee ze haar collega versloeg 
trok de wedstrijdleiding dit ern-
stig in twijfel. Neemt niet weg dat 
ze de beste dame van de avond 
was en later als winnaar werd ge-
huldigd. De prijs voor de best ge-
klede c.q. spraakmakende darter 
ging naar ‘Blafkuip’. Met een me-
ga dartbord op zijn rug moest hij 
het wel afleggen tegen de op één 
na best geklede persoon van de 
avond: ‘Magic’. Zijn dartblouse uit 
2009 kon weliswaar niet meer he-
lemaal dicht, maar had hem tot 
dan toe wel geluk gebracht. 

Familieaangelegenheid 
Daar waar bij de finale de dames 
nog op hun favoriete nummer 
door vier hunks de dartzaal in 
werden gedragen, lieten de dart-
meisjes de heren bij hun finale 
gewoon zelf lopen naar het fina-
lebord. ‘Magic’ in zijn historische 
dartblouse en ‘Tactical Nuke’ in z’n 
speciaal voor dit darttoernooi ge-
printe shirt. Een familieaangele-
genheid met voelbare druk voor 
beide darters. ‘Tactical Nuke’ pak-
te de eerste leg en dacht de tro-
fee al met één hand vast te heb-
ben, maar de ervaren ‘Magic’, eer-
dere winnaar, bleef rustig, gooide 
de tweede leg uit en wist tevens 
de derde te winnen. Misschien 
wel beter voor de sfeer binnen de 

familie en op het werk. Iedereen 
kreeg uit handen van de organi-
satie een gedenktrofee. Nummer 
3 ‘The Cleaner’ en nummer 2 ‘Tac-
tical Nuke’ kregen een trofee die 
ze mochten houden. Zo ook Bibi, 
de beste dame. De mega wissel-
bokaal van het Aalsmeer Service-
Nieuwkoop BV darttoernooi werd 
door organisator Danny Kesting 
aan zijn vader overhandigd met 
daarbij een emotionele speech. 
De trofee was verdwenen, maar 
een paar dagen voor het toer-
nooi heeft de dief besloten deze 
toch terug te geven en kon dus 
aan de rechtmatige winnaar Mar-
cel ‘Magic’ overhandigd worden. 
Zoon Danny heeft aangegeven in 
training te gaan om volgend jaar 
zelf aanspraak te maken op (gro-
te) prijzen.

Hoge scores bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Dat het klaverjassen 
duidelijk in de lift zit was vrijdag 
goed te merken bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Een volle kanti-
ne zorgde voor een heel gezel-
lige sfeer. Drie koppels met een 
vijf duizend score, wat wil je nog 
meer. 
Het koppelkaarten is gewonnen 
door Ria Moller en Miep Bloe-
men met 5259 punten, gevolgd 

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is op 
woensdag 28 november vanaf 
14.00 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Het kaarten op 
14 november is gewonnen door 
Loek Pieterse met 5273 punten. 
Op twee is Essy van Es geeindigd 
met 5078 punten, op drie Engel-
tje Jongkind met 5072 punten en 
de vierde plaats moesten Addy 
Hofman en Jan van der Drift de-
len, elk 4923 punten. 

door Jan Meier en Gerard Presser 
met 5159 punten en Paolo Mo-
lia en Frits Zeldenthuis met 5134 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Marja van de Burg en 
Grada Groenedijk met 3704 pun-
ten. Komende vrijdag 23 novem-

ber is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Ie-
dereen is van harte welkom, aan-
vang 20.00 uur. Zaal open vanaf 
19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving.






