
ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

TEL: 0297-341900 1EDITIE: AALSMEER 1

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

28

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
8 J T!

SINDS 1888

128
WWW.MEERBODE.NL 1 DECEMBER 2016

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Een leuke baan 
als chauffeur? 

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures 
of bel 0297-513088

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

DEMONSTRATIE
SOUS-VIDE REGELAAR

VAN WARTMAN
VOOR HET SUPER GAREN VAN JE VLEES ETC.

WE HEBBEN EEN MOOIE AANBIEDING
ZATERDAG 3 DECEMBER VAN ± 11.00 T/M 17.00 UUR
EXTRA KOOPAVOND VRIJDAG 2 DECEMBER TOT 21.00 UUR
MAANDAG 5 DECEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

DEMONSTRATIE
JURA UIT ZWITSERLAND

KOFFIEMACHINES
KEUZE IS ENORM EN GROTE AANBIEDINGEN

VRIJDAG 2 DECEMBER
VAN 12.00 T/M 20.00 UUR

EXTRA KOOPAVOND VRIJDAG 2 DECEMBER TOT 21.00 UUR
MAANDAG 5 DECEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR

Nieuwbouw - Verbouw - reNoVatie

‘Onacceptabel dat mensen nodige zorg niet krijgen’

College luidt noodklok bij 
regering over thuiszorg 
Aalsmeer - De gevolgen van de 
bezuinigingen in de zorg en de niet 
goed werkende marktwerking in de 
zorg zijn ook in Aalsmeer en Ku-
delstaart voelbaar. In Kudelstaart 
kon recent een aantal nieuwe pa-
tiënten geen thuiszorg meer krijgen. 
Ondanks dat de gemeente niet ver-
antwoordelijk is voor deze vorm van 
zorg, heeft de gemeente in het be-
lang van haar inwoners een coördi-
nerende rol op zich genomen om de 
acuut opgetreden problemen rond 
de thuiszorg samen met zorgpar-
tijen op te lossen. Huisarts Göbel: 
“Ouderen moeten langer zelfstandig 
en veilig thuis kunnen functione-
ren. Omdat mogelijk te maken is er 

vaak hulp nodig. Als huisarts merk 
ik dagelijks de effecten van de ver-
zorgingshuizen die gesloten zijn ter-
wijl er tegelijkertijd ook bezuinigin-
gen zijn op de thuiszorg. Hierdoor 
ontstaan nu problemen. Ik merk 
dat gemeente en huisartsen elkaar 
steeds beter weten te vinden en ge-
zamenlijk optrekken om de optre-
dende problemen zoveel mogelijk 
op te lossen. Ik ben blij met de op-
lossing waar de gemeente bij deze 
acute problemen mee gekomen is.” 
Vanuit betrokkenheid bij de bevol-
king van Aalsmeer probeert de ge-
meente ook bij te dragen aan oplos-
singen voor problemen als voldoen-
de (spoed)-bedden in Aalsmeer. 

Wethouder Ad Verburg: “Het zijn al-
lemaal belangrijke vormen van zorg 
die essentieel zijn voor onze inwo-
ners. We gaan er als gemeente he-
lemaal niet over, maar hopen door 
ons in de discussie te mengen sa-
men met de diverse betrokken par-
tijen tot een oplossing te komen. 
Voor de acute problemen in de 
thuiszorg in Kudelstaart is dat nu 
gelukt. Door gesprekken van de ge-
meente kunnen patiënten bij een 
andere zorgaanbieder terecht. Maar 
er moet nog meer gebeuren. Het is 
niet makkelijk, maar waar we kun-
nen helpen om tot oplossingen te 
komen willen we doen wat binnen 
onze mogelijkheden ligt.” 

Intentieverklaring vijf instellingen en gemeente

Inspirerend open huis in 
De Oude Veiling 2.0
Aalsmeer - Een soort proeftuin van 
de toekomst van De Oude Veiling 
werd afgelopen maandag 28 no-
vember gepresenteerd tijdens het 
offi ciële moment van samenwer-
king tussen vijf maatschappelijke 
en culturele instellingen en de ge-
meente. Samen gaan de organisa-
ties zich inzetten om van het voor-
malige veilinggebouw in de Markt-
straat de ‘huiskamer van Aalsmeer’ 
te maken waar inspiratie, ontplooi-
ing en ontmoeting centraal staan. 
Taarten bakken, taalonderwijs, plek 
voor ouderen en cultuur voor ieder-
een in de ruimste zin des woords. 
Een plek om een boek te gaan lezen 
met een lekkere kop koffi e of thee 
met verse koek of gebak, de ruim-
te waar muziek- en toneellessen, 
workshops en cursussen gegeven 
worden, waar lezingen bijgewoond 
kunnen worden, exposities plaats-
vinden en waar ook met regelmaat 
genoten kan worden van concerten. 
Een kleine greep, want de plannen 
zijn divers. 

Toekomstbeeld
Een folder is gemaakt en hier-
in wordt een toekomstbeeld van 
De Oude Veiling 2.0, zoals wethou-
der Gertjan van der Hoeven in zijn 
speech zei, gegeven. Alle betrokke-
nen hopen dat de nieuwe Oude Vei-
ling als een magneet gaat werken, 
dat iedereen er als vanzelf naar toe-
getrokken wordt. De Oude Veiling 
is een markant gebouw met histori-
sche waarde voor Aalsmeer. Uit on-
der andere de veiling in dit gebouw 
ontstond ’s werelds grootste bloe-
menveiling. Vanaf 1927 was De Ou-
de Veiling als verenigingsgebouw 
voor jong en oud een huiskamer en 
plek voor ontmoeting en ontplooi-
ing. In 2015 heeft de gemeente het 
pand aangekocht met het doel De 
Oude Veiling (weer) een invulling te 

geven op sociaal, cultureel en edu-
catief en/of maatschappelijk vlak. 

Kennismaking
De Oude Veiling start als laagdrem-
pelige locatie met kansen en ont-
moeting voor iedereen. Maandag 
is hiervoor de intentieverklaring on-
dertekend door Ons Tweede Thuis, 
Bibliotheek Amstelland, Cultuur-
punt Aalsmeer, ESA, AM Match en 
de gemeente. Tegelijkertijd werd 
open huis gehouden voor een eer-
ste kennismaking. Er was livemu-
ziek van vrouwenkoor Davanti, het 
Aalsmeers saxofoon kwartet en 
Rob Taekema, er waren fi lmpjes te 
zien, er werden presentaties gege-
ven en gezamenlijk kon een kunst-
werk gemaakt worden onder leiding 
van Femke Kempkes. Vertelster (de 
vrouw op de bar) was Marleen van 
der Duin. 

Uiteraard mochten bezoekers ook 
hun ideeën en wensen laten ho-
ren hoe zij zelf een bijdrage zou-
den willen leveren aan de invulling. 
Nu reeds is De Oude Veiling iede-
re donderdag en vrijdag geopend 
van 9.30 tot 16.30 uur voor alle ou-
deren in de gemeente en vinden er 
diverse activiteiten plaats. Mede-
werkers van het Leer- en Werkcen-
trum Gewoon Doen, onderdeel van 
Ons Tweede Thuis, verlenen mede-
werking in de bediening. Een warme 
hap wordt tussen de middag geser-
veerd en de wens is om in de toe-
komst iedereen te laten genieten 
van een simpele lunch of maaltijd. 
Wensen te over, ook die nog niet uit-
gevoerd kunnen worden. Want wil 
men de keuken actiever gaan ge-
bruiken zal deze aangepakt moeten 
worden, er moet meer apparatuur 
komen, en om er een cultuurge-
bouw van te maken zal een deel van 
de muur tussen de verblijfsruimte 

en de bibliotheek weggehaald moe-
ten worden. 

Meer geld nodig
Maar, wethouder Gertjan van der 
Hoeven was optimistisch. Het pro-
ces tot nu toe verloopt heel inspire-
rend en er zijn veel mensen en in-
stellingen die zich hard voor deze 
droom inspannen. Er zal nog meer 
geld in gestoken moeten worden, 
hiervoor is groen licht nodig van het 
college van burgemeester en wet-
houders en van de gemeenteraad. 
Aan de Stichting Leefomgeving 
Schiphol gaat subsidie gevraagd 
worden. Wie weet wordt gul gege-
ven en kan De Oude Veiling eerder 
dan gedacht de gewenste ‘huiska-
mer van Aalsmeer’ zijn. Wie nog vra-
gen of opmerkingen heeft kan con-
tact opnemen met de gemeente via 
info@aalsmeer.nl onder vermelding 
van De Oude Veiling. Voor informa-
tie over de ouderendagen kan ge-
beld of gemaild worden naar coör-
dinator Geertina Hendriksen via 06-
12776772 en ghendriksen@amstel-
ring.nl. 

De intentieverklaring voor ‘huiskamer’ De Oude Veiling is ondertekend door Daphne Janson van de Bibliotheek Amstel-
land, Marcel Jansen, directeur van de muziek- en dansschool Amstelveen en Cultuurpunt Aalsmeer, Gertjan de Haas 
van Ons Tweede Thuis, Guido Boonstra van AM match, Martin van Maestrigt van de ESA en wethouder Gertjan van 
der Hoeven van de gemeente Aalsmeer.
 

De zussen Ineke (links) en Wil Loogman hopen op veel bijdragen.

Oproep aan ondernemers in Aalsmeer

Wil en Ineke Loogman 
organiseren kerstlunch
Aalsmeer - Wil en Ineke Loogman, 
twee spontane dames uit Aalsmeer, 
organiseren al enige jaren, in be-
sloten kring, een aangeklede kerst-
lunch voor de ouderen of alleen-
staanden in Aalsmeer. Ieder jaar is 
dit een groot succes, maar de loca-
tie waar het steeds gehouden werd 
wordt te klein. Ze zijn op zoek ge-
gaan naar een geschikte locatie en 
hebben The Beach aan de Oostein-
derweg bereid weten te vinden om 
een prachtige ruimte beschikbaar te 
stellen waar ze erg blij mee zijn. Vrij-
dagmiddag 16 december wordt daar 
dan ook de feestelijke kerstlunch 
aangeboden. Zanger en dorpsge-
noot Jan Leliveld heeft hen toege-
zegd de gehele middag te komen 
zingen en het kerstfeest muzikaal 
te ondersteunen. “Ook dat vinden 
wij een geweldig initiatief!” Aldus 
de zusters Loogman. “We hopen op 
100 tot 125 ouderen. En nu komt de 
vraag, u voelt hem al aankomen, wij 
hebben ondersteuning nodig. Van-

daar deze oproep, want hoe mooi 
zou het zijn dat u als ondernemer 
deze middag mede mogelijk kunt 
maken zodat het een groot succes 
wordt? Wij vragen dan ook een bij-
drage. Dat kan fi nancieel, maar ook 
in de vorm van waren, zoals brood, 
beleg, borreltje, bloemetje, fruit, 
chocola of iets anders. Daarnaast 
zijn we op zoek naar prijzen die no-
dig zijn voor de bingo die we die 
dag tevens gaan organiseren. Alles 
is welkom. Wij zouden het zeer op 
prijs stellen als u een steentje kunt 
bijdragen. Alvast bedankt!” Het te-
lefoonnummer waarop aanmeldin-
gen en ideeën binnen kunnen ko-
men is 06-30729735 of e-mail: ou-
derenaalsmeer@hotmail.com 
“En heeft u iemand in uw naas-
te omgeving die eventueel in aan-
merking komt voor deze kerstlunch, 
neem dan ook contact met ons op. 
We gaan er een gezellige middag 
van maken!”
Door Miranda Gommans 

De (structurele) problemen in de 
thuiszorg en verpleeghuiszorg wor-
den onder andere veroorzaakt door 
budgetplafonds, die ingesteld zijn 
door verzekeraars bij zorgaanbie-
ders. Bepaalde verzekeraars han-
teren strak de afgesproken bud-
getplafonds waardoor verzekerden 
niet meer geholpen kunnen worden 
door de lokale instelling. Deze heb-
ben weer effect op het imago van 
de zorg en de beschikbaarheid van 
wijkverpleegkundigen. 

Dringend beroep
Het college van burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer heeft 
daarom de ‘noodklok’ geluid bij 

Staatssecretaris Van Rijn en de 
Tweede Kamer. In een brief naar 
de staatsecretaris geeft het colle-
ge aan dat zij van inwoners en zor-
ginstellingen in Aalsmeer krijgen 
te horen dat de zorg voor ouderen 
steeds verder onder druk staat en 
dat zij geen zorg meer kunnen krij-
gen. Naar het oordeel van het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders is dit een gevolg van niet goed 
functionerende marktwerking en te 
strak gehanteerde (landelijke) pro-
cedures en regels. Het College doet 
daarom in haar brief een dringend 
beroep op de staatssecretaris de 
ontstane problemen met spoed aan 
te pakken. 

Geen inbreker, 
verwarde man

Aalsmeer - Op maandag 28 no-
vember is om even voor vier uur 
in de nacht een man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats meegeno-
men en voor zorg overgedragen aan 
de GGZ. De 21-jarige man liep op 
de Poelweg in Uithoorn, sprak men-
sen aan en kwam verward over. Na 
een melding van een mogelijke in-
braak zijn agenten ter plaatse ge-
gaan. Ze troffen echter de verwar-

de man aan. Hij is gecontroleerd en 
voor verhoor naar het bureau over-
gebracht. De dag ervoor, zondag 27 
november, had de politie rond zeven 
uur in de avond een melding gekre-
gen over een man op de Hornweg in 
Aalsmeer, die zich vreemd gedroeg. 
Het bleek om dezelfde persoon te 
gaan. De eerste keer is hij heenge-
zonden, de tweede keer voor behan-
deling meegenomen. Het was wel-
iswaar geen inbraak, maar ook met 
meldingen waarmee mensen gehol-
pen kunnen worden, is de politie blij. 
Blijf dus bij onraad of situaties die u/
jij niet vertrouwt, bellen: 0900-8844.

DEEN gourmet mini’s
vlees, wild, vis
of vegetarisch

alle soorten
bakje

1.50
35 soorten

ACTIE IS GELDIG VAN DONDERDAG 1 T/M ZONDAG 4 DECEMBER
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Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houdt maximaal 300 woorden aan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
Engels. Spreker: Freek van Ba-
len. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. Om 
19u. Baan7 Jongerendienst met 
Gor Khatchikyan.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. K. Mul-
ler, Emmeloord en 16.30u. dienst 
met ds. J. Mudde uit Haarlem.

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

Woordcommunieviering met N. 
Kuiper. Zondag in Karmelkerk 
9.30u. Woord en Gebedsviering 
m.m.v. klein koor. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
     Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met mw. J. 
Vermeij uit Boskoop. Om 10u. 
ook tienerdienst. 

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

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

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Op 12 
december 20u. met ds. Ab Agte-
reek.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Rob Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Baby-

oppas en kinderwerk aanwezig. 
Spreker Martijn Mosselman.

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

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

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

Klein Nagelvoort. Collecte voor 
Adventsproject SSE. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

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

Zondag 10u. dienst met ds. R. 
Prent. Ook C4U.

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

W.H. B. ten voorde, Almere. Or-
ganist: Ad Jacobs. Om 18.30u. 
zangdienst.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. Z. de Graaf, Katwijk. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 

Zondag 
4 december

Schrijfmarathon 
Amnesty 2016

Aalsmeer - Elk jaar worden er meer 
brieven geschreven door Amnesty 
International en op steeds meer lo-
caties. Dit jaar heeft Amnesty de lat 
liggen bij 150.000 brieven voor tien 
mensen die groot onrecht is aange-
daan! Hoe meer brieven, hoe groter 
de druk op de overheden voor ge-
rechtigheid. Ook in Aalsmeer schrij-
ven leden weer mee. Dit jaar zelfs 
op twee datums en op twee loca-
ties. Op woensdag 7 december van 
16.00 tot 20.00 uur in de burgerzaal 
van het gemeentehuis met de wet-
houders Gertjan van der Hoeven en 
Jop Kluis. En op zaterdag 10 de-
cember van 10.00 tot 16.00 uur in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 met burgemeester Jeroen No-
bel. Voor meer informatie: Martine 
06-34561517 of martine82.kroon@
gmail.com. Doet u/jij ook mee?

Route 66 geeft 
kerstconcert

Rijsenhout - Om in kerststem-
ming te komen verzorgt ‘Route 66’ 
op zondag 11 december een sfeer-
vol Kerstconcert in de Ontmoetings-
kerk. Route 66, wellicht bekend van 
het bevrijdingsconcert op 7 mei in 
de kerk, is een betrekkelijk nieuw, 
succesvol koor. In 2008 heeft het 
koor de ‘cultuurprijs Haarlemmer-
meer’ gewonnen. Het koor ‘Route 
66’ staat onder leiding van Rob van 
Dijk en bestaat uit koorleden ‘on-
derweg naar en na 66 jaar’. Voor de 
koorleden van ‘Route 66’ is de Kerst 
al aangebroken tijdens hun repeti-
ties; er wordt hard en met veel ple-
zier en passie gewerkt om straks te 
kunnen trakteren op een heerlijke 
muziekavond in Kerststemming. Het 
concert begint om 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur, in de Ont-
moetingskerk aan de Werf 2. Voor 
informatie: kerst@pknrijsenhout.nl 
of bel 0297-325223.

Westplas Melodians en De Aviola’s
Filmbeelden van Aalsmeerse 
muzikanten in Inloopcentrum
Aalsmeer - Ze werden vooral be-
kend in de jaren vijftig tijdens de 
dansavonden van dansleraar Dirk 
Vreeken in de Oude Veiling op za-
terdagavond: De Westplas Melo-
dians. De Aalsmeerders Ab Carels 
en Eddie Mantel hebben van deze 
ervaren muzikanten les gehad en 
hebben later de eveneens bekende 
band De Aviola’s opgericht. Op de 
film die getoond gaat worden in het 
Inloopcentrum is een dansavond in 
de Oude Veiling te zien. Veel be-
kende gezichten zorgen voor mooie 
herinneringen en herkenning aan 
de tijd van toen. Ook zijn beelden te 

zien van een van de vele optreden 
van De Aviola’s bij het rolstoeldan-
sen. Vrijdag 2 december van 14.00 
tot 15.30 uur in het Inloopcentrum 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat 
12 voor alle ouderen in Aalsmeer. 
Mocht u nog wat mooie beelden of 
foto’s hebben, de medewerkers zijn 
er heel blij mee! Contact opnemen 
kan via 06-22468574 en vraag naar 
Jennifer Jansen of Ellen Millenaar. 
Mailen kan natuurlijk ook: emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl
Vrijdagmiddag 16 december is er 
geen themamiddag in verband met 
de kerstviering! 

Waar is Mimi?
Aalsmeer - Sinds zondagavond 
20 november missen Annemarie 
en Stefan hun witte poes Mimi. 
Het stel woont in De Werven in 
het Centrum. Tot eind augustus 
heeft Mimi echter in Kudelstaart 
gewoond, in de Leeghwater-
straat. Haar baasjes vermoe-
den dat ze terug gelopen is. Ze-
ker sinds een bericht op face-
book afgelopen zondag. Anne-
marie en Stefan kregen het be-
richt dat Mimi dit weekend twee 
keer gesignaleerd zou zijn ach-
ter de Proosdijhal, in de bosjes 
nabij bij de hangplek. Natuurlijk 
zijn ze gelijk gaan kijken, even-
als maandag en dinsdag. Maar 
helaas, Mimi is nog niet gespot.
Heeft u haar gezien en/of zou u 
naar haar uit willen kijken? An-
nemarie en Stefan zijn bereik-
baar via 06-14660399.

Gastspreker in Ontmoetingscentrum

Freek Gillissen over dementie: 
Probleemgedrag bestaat niet!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
24 november trad verpleegkundige 
van het Vumc Alzheimer centrum, 
Freek Gillissen, op als gastspreker 
bij de bijeenkomst in gebouw Ire-
ne. De bijeenkomst werd georga-
niseerd door het Ontmoetingscen-
trum in samenwerking met Mantel-
zorg en Meer. Senioren kunnen het 
inloopcentrum bezoeken om deel 
te nemen aan het dagprogramma 
of activiteiten te volgen. Contacten 
met leeftijdsgenoten, in balans blij-
ven en actief blijven zijn belangrijke 
aanmoedigingen om deel te nemen. 
Ook mensen met cognitieve proble-
men veroorzaakt door bijvoorbeeld 
dementie bezoeken Irene om deel 
te kunnen nemen aan het specifie-
ke programma om de hersenen ac-
tief te houden. Het doel is hun deel-
name aan de maatschappij zolang 
mogelijk in stand te houden. Het is 
beslist niet makkelijk om te leren 
omgaan met de gevolgen van bij-
voorbeeld dementie. Daarom is het 
heel belangrijk om samen met lot-
genoten en proffesionals de moge-
lijkheden die er zijn te benutten. Ge-
drag is een veelbesproken thema 
rondom dementie. Freek benadruk-
te dat je eigenlijk niet kunt spreken 
van probleemgedrag, het is vaak de 
omgeving die problemen heeft met 
gedrag waar de persoon in kwes-
tie helemaal geen probleem mee er-
vaart. Freek noemde als voorbeeld 

apathie, het niet meer in actie ko-
men, als iets waar vooral een man-
telzorger problemen mee heeft. Als 
mantelzorger wordt je uitgenodigd 
iets te veranderen in je omgang met 
iemand met dementie. Focussen en 
afleiden kunnen helpen als er spra-
ke is van veel onrust, en soms zijn 
medicijnen nodig als bepaald ge-
drag de kwaliteit van leven ernstig 
beïnvloed. Freek noemde achter-
docht de moordenaar van relaties, 
het is moeilijk om daarmee om te 
gaan. Het vraagt heel veel creativi-
teit van de omgeving om het gevoel 
van vertrouwen in stand te houden 
of te herstellen. Mensen met een 
beschadigd brein hebben vermin-
derd ziektebesef en inzicht. Freek 
gaf mee dat dit misschien ook wel 
op gaat voor naasten. In hoeverre 
beseffen omstanders dat de wereld 
van iemand met dementie steeds 
onbekender wordt. Kan men zich 
voorstellen hoe het is om wakker te 
worden in een onbekende kamer? 
In een gesprek niet begrijpend wat 
er nou eigenlijk bedoeld wordt. Ei-
genlijk is het wonderlijk dat het zo 
vaak redelijk goed gaat. Een be-
schadigd brein heeft grote invloed, 
dat is heel duidelijk. Voor 2017 staan 
er weer bijeenkomsten gepland. Op 
16 februari zal diagnosestelling be-
sproken worden met huisarts Joke 
Stam en specialist ouderen genees-
kunde Huub KleinJans.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 de-
cember houdt de SOW gemeen-
te haar  maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de  Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee

Handwerkgroep 
steeds groter

Rijsenhout - Het is nu alweer de 
derde keer dat de handwerkers bij 
elkaar komen en de groep wordt 
steeds groter. Maar kom ook eens 
langs als u er nog niet eerder was. 
Woensdag 7 december staat om 
tien uur in het Lichtbaken de kof-
fie en de thee klaar. Neem breiwerk, 
haken, patchwork of andere hob-
by mee. Ook zonder dat, welkom 
hoor. Heb je leuke patronen of iets 
gemaakt? Neem het mee!  Naast 
handwerken is het zeker fijn men-
sen te ontmoeten die elkaar nog 
nooit eerder gesproken hebben. 
Daarom iedereen uit Rijsenhout is 
hartelijk welkom! Meer inlichtingen 
bij Elsa Sluijs via 0297- 32023 of bij 
Gre Tuinstra via 0297- 331545.

Financieel café 
weer open!

Aalsmeer - Wilt u in het nieuwe 
jaar financieel in balans zijn? In het 
Financieel café kunnen medewer-
kers u helpen met het maken van 
een jaarbegroting of een inkom-
sten- en uitgaven overzicht. Ook 
kan men hier terecht voor budget-
tips over hoe besparen op vaste las-
ten en huishoudelijke uitgaven. Wie 
weet levert u dat nog geld op! Het 
is ook weer mogelijk in het nieu-
we jaar om over te stappen op een 
nieuwe zorgverzekeraar. Ook hier-

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - In de gastendienst in 
de Oosterkerk aanstaande zondag 
4 december wordt het verhaal ver-
teld van Jezus Christus. Er is muziek 
en veel samenzang. Belangstellen-
den zijn welkom. De dienst begint 
om 10.00 uur. Voor de kinderen is 
er een crèche en een kinderdienst. 
Adres van de Oosterkerk is Oost-
einderweg 273. Informatie bij Betty 
Boor via 0297-321636 

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 7 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ontmoe-
ting onder het genot van koffie en/
of thee. ’s Avonds wordt van 19.45 
tot 21.30 uur de literaire avond ge-
houden. Het boek dat wordt bespro-
ken is ‘Kleine bij’ door Chris Clea-
ve. De schrijver vertelt het verhaal 
van twee vrouwen die elkaar heb-
ben ontmoet op een paradijselijk 
Afrikaans strand. Eén van hen heeft 
een verschrikkelijke keuze moe-
ten maken. Twee jaar later ontmoe-
ten ze elkaar opnieuw en hier begint 
het verhaal. De 16-jarige Nigeriaan-
se vluchtelinge Kleine Bij verlaat het 
detentiecentrum in Essex, waar ze in 
de twee jaar dat ze daar opgesloten 
was zichzelf goed Engels leerde. Ze 
kent maar één adres waar ze naar 

toe kan, dat van een jong echtpaar 
dat ze onder gruwelijke omstandig-
heden tijdens hun vakantie leerde 
kennen aan de Nigeriaanse kust. 
Het weerzien roept echter dubbele 
gevoelens op. Het vergroot de druk 
waaronder de echtgenoten al leef-
den na de gebeurtenissen in Nige-
ria en er is een groot schuldgevoel 
tegenover (de illegale) Kleine Bij. 
Het verhaal zit uitstekend in elkaar; 
soms laat het je lachen, soms breekt 
het je hart. Het pittige onderwerp 
(asielzoekers, olie-oorlog in Nigeria) 
is boeiend verweven met de huwe-
lijksperikelen. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Baan7 jongerendienst met 
Gor Khatchikyan
Aalsmeerderbrug - Zondag 4 de-
cember om 19.00 uur is er in de Le-
vend Evangelie Gemeente Baan7, 
een avond die voor en door jongeren 
wordt georganiseerd. Te gast is Gor 
Khatchikyan, die landelijke bekend-
heid verwierf door in 2012 het VPRO-
programma Premier Gezocht te win-
nen. Onlangs schreef hij het boek 
‘Gelukzoeker’, waarin hij op een in-
drukwekkende manier vertelt hoe hij 
als tiener vanuit Armenië naar Ne-
derland vluchtte. Deze Baan7 avond 
zal Khatchikyan jongeren meenemen 
in zijn reis, zijn verhaal en welke rol 
God hierbij heeft gespeeld. Ben je 
tussen 12 en 20 jaar, dan ben je van 
harte welkom bij Baan7. Het is een 
te gekke avond waar honderden jon-
geren uit de wijde omgeving naar-

toe komen om leeftijdsgenoten te 
ontmoeten, meer over het christelijk 
geloof te leren en God te aanbidden 
met eigentijdse liederen die wor-
den begeleid door de Baan7 band. 
Ben je nog nooit op Baan7 geweest, 
dan ben je van harte uitgenodigd om 
eens een keer te komen kijken. Of 
je nu vaker in een kerk komt of he-
lemaal nooit, dat maakt niet uit. Ie-
dereen is welkom. Baan7 wordt elke 
eerste zondag van de maand gehou-
den in de Levend Evangelie Gemeen-
te aan de Kruisweg 55 in Aalsmeer-
derbrug. Meer info op facebook.

in kunnen medewerkers meeden-
ken. In het Financieel café kan ie-
dereen terecht voor allerlei financi-
ele vragen, zoals formulieren, hulp 
bij administratie of bellen met een 
instantie. Informatie en advies zijn 
gratis en binnen lopen kan zonder 
afspraak vooraf. Het Financieel ca-
fé is iedere tweede woensdag van 
de maand geopend in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat 19 van 9.30 
tot 12.30 uur en op de derde dins-
dag van de maand in Kudelstaart 
van 12.30 tot 14.30 uur, Graaf Wil-
lemlaan 1. Voor vragen over het Fi-
nancieel café kan contact opgeno-
men  worden met Vita Amstelland 
via 020-5430430. 





 
04   Nieuwe Meerbode  •  1 december 2016

Muziek/Cabaret
Vrijdag 2 december:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg, 20.30 tot 01u.
* Tribute to the Doors in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 3 december:
* Jazz met Trio Ellister van der Molen 
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
Zondag 4 december:
* The Veldman Brothers in The 
Shack, Nieuwe Meer vanaf 16u.
Donderdag 8 december:
* Open kerstzingavond met smart-
lappenkoor Denk aan de Buren in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.
Zaterdag 10 december:
* Band Along the Watchtower in ca-
fé Joppe, Weteringstraat, 21.30u.
* Cabaret Max van den Berg ‘Op een 
bedje van rucola’ in Bacchus, Ger-
berstraat. Aanvang: 21u.
Zondag 11 december:
* Ralph de Jong live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
* Band Steam Power in De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.

Films
Vrijdag 2 december:
* Oude films over Westplas Melodi-
ans en de Aviola’s in Inloopcentrum 
voor ouderen in Irene, Kanaalstraat 
van 14 tot 15.30u.
2, 3 en 4 december:
* Film ‘Fantastic Beats and where 
tot find them’ (3D) in Bioscoop 
Aalsmeer. Vrijdag en zaterdag om 
18.45u. en 21.30u. Zondag om 
14.45u. en 20.15u.
Zaterdag 3 december:
* Animatiefilm ‘The Red Turtle’ in Bi-
oscoop Aalsmeer om 19.45u. Ook 
dinsdag 6 december.
3 en 4 december:
* Familiefilm ‘Mees Kees langs de 
lijn’. Zaterdag om 11u. en zondag 
om 17.15u. Dinsdag 6 en woensdag 
7 december om 15.15u.
* Familiefilm ‘De Grote Vriendelijke 
Reus’ in Bioscoop Aalsmeer. Zater-
dag en zondag om 17u. Dinsdag 6 
om 16.30u. en woensdag 7 decem-
ber om 15.30u.

Exposities
2 tot en met 4 december:
* Vogeltentoonstelling de Rijzenvo-
gel in dorpshuis De Reede, Rijsen-
hout. Vrijdag 20 tot 22u., zaterdag 10 
tot 20u. en zondag 10 tot 16u.
Zaterdag 3 december:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
* Aanschuiftafel in Huiskamermu-
seum met Tobias Rothe vanaf 16u. 
Adres: Van Cleeffkade 12a.
3 en 4 december:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a 
10.00 uur. 
Tot en met 4 december:
* ‘Starting over Late’, expositie in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u.
Tot en met december:
* Expositie leden van Fotogroep 
Aalsmeer om 15.30u. in wijkcentrum 
Voor Elkaer in Kudelstaart 

Vrijdag 9 december:
* Rondleiding langs werken Dor-
rit Klomp in gemeentehuis om 15u. 
Expositie te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden tot 6 januari.
Zaterdag 10 december:
* Airbrush-expositie Peter Klijn in 
Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 in Ou-
de Meer van 11 tot 17u.
Tot en met 15 januari:
* Expositie Marianne Houtkamp in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.

Diversen
Donderdag 1 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
1 en 2 december:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 2 december:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Disco voor iedereen met een be-
perking in The Beach, Oosteinder-
weg 247a van 19.30 tot 23u.
Zaterdag 3 december:
* Sinterklaas en Pieten in Winkel-
centrum Kudelstaart van 11 tot 13u.
* Boekpresentatie sciencefiction 
thriller door Jeffrey Debris in N201, 
Zwarteweg van 14 tot 17u.
Maandag 5 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Clubavond Videoclub ‘Toppers van 
Toen’ in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 6 december:
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
Woensdag 7 december:
* Inloop bij Oost-Inn, 9.30 tot 11.30u. 
In Mikado, Catharina Amalialaan 66. 
Literaire avond van 19.45 tot 21.30u.
* Koffie in de Spil, Kudelstaart, 10u.
* Handwerkgroep bijeen in Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.
* Schrijfavond Amnesty Internatio-
nal in burgerzaal, gemeentehuis van 
16 tot 20u. Ook zondag 12 decem-
ber in Oude Veiling, Marktstraat van 
10 tot 16u.
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Kerstbingo bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Donderdag 8 december:
* Netwerken bij Borrel Aalsmeer 
met quiz in resto, terrein Flora Hol-
land, Legmeerdijk v/a 17u.
* Sjoelavond in dorpshuis de Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Dialezing Groei en Bloei over Be-
lize in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 20u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in ‘t 
Kloosterhof, Clematisstra, 20u.
Zaterdag 10 december:
* Wintermarkt met kramen, kerst-
stukjes maken en ijsbaan voor kin-
deren in Zijdstraat, Centrum van 10 
tot 17u.
* Decembermarkt Lions Ophelia in 
Historische Tuin, ingang Praamplein 
van 10 tot 17u.

Aalsmeer - In De GVR (De Gro-
te Vriendelijke Reus), gebaseerd op 
Roald Dahls wereldberoemde ge-
lijknamige boek, maakt het eenza-
me weesmeisje Sofie kennis met de 
magische reuzenwereld. Wanneer 
ze ’s nachts wakker ligt, wordt ze 
plotseling uit haar bed geplukt en 
ontvoert. Maar Sofie heeft niets te 
vrezen; het is De Grote Vriendelij-
ke Reus. Een reus die misschien ei-
genaardige woorden gebruikt, maar 
geen vlieg kwaad doet. De familie-
film duurt 117 minuten en is te zien 
in Bioscoop Aalsmeer op zaterdag 
3 en zondag 4 december om 17.00 
uur, dinsdag 6 december om 16.30 
uur en woensdag 7 december om 
15.30 uur. Ook trakteert de bios-
coop aan de Van Cleeffkade onder 
andere op de film ‘The Red Turtle’. In 
de film volgen we de grote etappes 
van het leven aan de hand van het 
verhaal van een man die aanspoelt 
op een onbewoond eiland. Hij pro-
beert met de moed der wanhoop te 
ontsnappen, tot hij op een dag een 
mysterieuze schildpad tegenkomt 
die zijn leven voorgoed zal veran-
deren. Neem plaats in het pluche 
voor deze animatiefilm van 80 minu-

ten op zaterdag 3 of dinsdag 6 de-
cember om 19.45 uur. En Bioscoop 
Aalsmeer presenteert ‘Mees Kees 
langs de lijn’. In alweer het vierde 
deel van de populaire Mees Kees 
reeks doet de school van Meester 
Kees mee aan een toekomstproject. 
Alle creatieve ideeën van Mees-
ter Kees en zijn klas ten spijt, heeft 
directrice Dreus haar eigen idee-
en over de invulling van het project. 
Zij wil dat klas 6B mee doet aan het 
schoolvoetbaltoernooi, maar Mees-
ter Kees weet niets van voetbal en 
zelf voetballen kan hij al helemaal 
niet. Wat begint als een leuke uitda-
ging, eindigt in chaos. Deze familie-
film duurt 77 minuten en er kan van 
genoten worden op zaterdag 3 de-
cember om 11.00 uur, zondag 4 de-
cember om 17.15 uur en dinsdag 6 
en woensdag 7 december om 15.15 
uur. Tip: ’Fantastic Beats and where 
to find them’ (3D). Ga genieten op 
vrijdag en zaterdag om 18.45 uur en 
om 21.30 uur en zondag om 14.45 
uur en om 20.15 uur. Kijk voor het 
volledige programma op de websi-
te. Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of via bioscoop@studios-
aalsmeer.nl.

‘Tribute to Count and Duke’
KCA Jazz met Ellister van 
der Molen Trio zaterdag
Aalsmeer - KCA Jazz in Bacchus 
op zaterdagavond 3 december met 
Trio Ellister van der Molen met ‘Tri-
bute to Count and Duke’.
Ellister van der Molen kan gezien 
worden als één van de beste jazz-
trompettisten van Nederland (en 
Europa). Ze is een veel gevraagd 
freelance musicus, mede omdat ze 
zo veel muziekstijlen beheerst. El-
lister speelt al sinds haar negende 
jaar trompet. Mei 2000 is zij afgestu-
deerd aan het Koninklijk Conserva-
torium te Den Haag waar zij les had 
van onder andere Jarmo Hoogen-
dijk, Ack van Rooyen en Eric Vloei-
mans. Daarnaast volgde zij master-
classes bij onder meer Lee Konitz, 
Barry Harris en Claudio Roditi. Zij 
speelde onder andere in Hongarije, 
Finland, Egypte, Frankrijk en Dene-
marken en ook op het North Sea 
Jazz Festival was Ellister de laatste 
jaren vaak te horen.
Zij speelt met haar trio een ‘Tribu-
te to Count and Duke’ – een hom-
mage aan twee grootheden uit de 
bigbandwereld. Zowel Count Basie 
als Duke Ellington hebben een gro-
te bijdrage geleverd aan het heden-
daags jazzrepertoire. Stukken als 
‘Take the A Train’, ‘In a Sentimen-
tal Mood’, ‘Shiny Stockings’ en ‘One 
O’Clock Jump’ zullen velen bekend 
in de oren klinken.
Ellister wisselt het warme en brede 
geluid van de bugel af met het forse 
geluid van de trompet en dan weer 
naar het mysterieuze geluid van de 

gedempte trompet. Gitarist Axel Ha-
gen is in 1963 in Karlsruhe gebo-
ren; hij heeft een brede ervaring in 
de jazzscene: van Metropole Orkest 
tot zijn betrokkenheid met beroem-
de muzikanten als Tommy Flana-
gan, Lou Levy, Clark Terry, Lee Ko-
nitz, Claudio Roditi, Bill Perkins and 
Tom Harrell. Noah Nicoll is bekend 
als contrabasdocent met een klas-
sieke achtergrond; hij is daarnaast 
veelgevraagd in de Nederlandse 
jazzscene. Beiden maken deel uit 
van het Trio van Ellister van der Mo-
len en zijn zaterdag te zien en te ho-
ren tijdens het KCA jazzconcert in 
cultureel café Bacchus aan de Ger-
berastraat. Aanvang is 21.30 uur. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Expositie in het gemeentehuis
Rondleiding Dorrit Klomp 
langs haar schilderijen
Aalsmeer - Vrijdag 9 december om 
15.00 uur geeft Dorrit Klomp een 
rondleiding langs haar schilderij-
en in het gemeentehuis. Een ieder 
is van harte uitgenodigd bij deze 
rondleiding. Vriendelijk verzoek dit 
bezoek vooraf aan te melden via: hf-
koppeschaar@gmail.com of mobiel 
06-36560123.
Dorrit Klomp studeerde af aan de 
Gerrit Rietveld Academie, Amster-
dam. Tijdens haar studie volgde zij 
schilderlessen aan de Internatio-
nale Academie fur Bildende Kunst, 
Salzburg, waar zij les kreeg van Jo-
sef Mikl en Per Kirkeby. De stijl van 
Dorrit is lyrisch-abstract. Naast ge-
bruik van olieverf stelt zij haar eigen 
verf samen, gebruikmakend van de 
ei-tempera techniek. Haar kleuren-
palet is uitbundig (dansende vrou-

wen) tot sereen (vijvers en land-
schappen). Een terugkerend thema 
in haar werk is de mens en in het 
bijzonder de vrouw. De kracht van 
vrouwen, zowel in oervorm als ver-
stild, staat centraal in haar werk. 
Uitbundig dansende vrouwfigu-
ren die in al hun kleur en werveling 
van het doek ‘spatten’, tegenover 
de meer verstilde vrouwfiguren die 
doen denken aan godinnen uit de 
Griekse mythologie. Daarnaast zijn 
er nog de schilderijen van de ‘Pari-
siennes’, elegante vrouwfiguren met 
grote hoeden.
De expositie is nog te zien tot 6 ja-
nuari. Tijdens kantooruren zijn de 
werken op de begane grond te be-
zichtigen. Op de eerste verdieping 
(niet openbaar toegankelijk) han-
gen grote werken. 

Vrijdag en zondag live in The Shack
Tribute to The Doors en 
The Veldman Brothers
Oude Meer - December is dé 
feestmaand, maar ook de maand 
van alle hitlijsten van het jaar! The 
Shack heeft daarom voor de laat-
ste weken van dit jaar weer een ge-
weldig programma in elkaar ge-
draaid dat muzikaal alle kanten op 
gaat! Vrijdag 2 december: Tribute 
to The Doors! Precies een jaar gel-
den stond deze band in een bom-
volle Shack gevuld met een laaiend 
enthousiast publiek. Een herhaling 
van dit optreden kon gewoonweg 
niet uitblijven. Deze Tribute To The 
Doors bestaat uit vijf topmuzikanten 
uit bands als De Staat, Donnerwet-
ter en Raw Flowers. The Doors geldt 
als één van de grootste bands van 
de jaren zestig. Tot op de dag van 
vandaag is de muziek van The Doors 
nog steeds razend populair! Om The 
Doors te eren brengt Tribute to The 
Doors een set met al die legendari-
sche songs als Light My Fire, Touch 
Me, LA Woman, Backdoorman, Ri-
ders On The Storm, When The Mu-
sic’s Over, Break On Through, Stran-
ge Days en vele anderen en natuur-
lijk is er altijd ‘The End’. De eer is 
aan: Mike Visser op drums, Vedran 
Mircetic op gitaar, Jos van Summe-
ren op bas en backing vocals, Mat-
thijs Stronks op toetsen en Lawren-
ce Mul op zang. 
Op zondag 4 december ook alweer 
zo’n muzikale traktatie: The Veld-
man Brothers! The Veldman Bro-
thers zijn het ultieme voorbeeld van 
bluesbroederschap. Deze fantásti-
sche band rondom de twee broers 

Gerrit, (slide gitaar en vocals) en 
Bennie Veldman (orgel, keyboard, 
harmonica en vocals) is al een ge-
ruime tijd met veel succes in het 
bluescircuit onderweg. In 2012 ont-
vingen zij, geheel terecht, een award 
voor Best Dutch Blues band. Tome-
loze energie; zichtbaar plezier en 
voelbare energie; muziek gespeeld 
vanuit de onderbuik. Dit alles met 
een gedreven ritmesectie bestaan-
de uit Fred van der Wende op bass 
en Han Neijenhuis achter de drums, 
die Gerrit en Bennie Veldman aan-
zetten tot grootse prestaties als zan-
gers, als solisten en als entertainers. 
Vier getalenteerde muzikanten met 
een schat aan ervaring, beïnvloed 
door elkaar en beïnvloed door de 
helden van weleer: The Vaughan 
Brothers, Jimi Hendrix, Howlin’ Wolf, 
en the Fabulous Thunderbirds. The 
Veldman Brothers volgen deze die-
pe voetsporen respectvol; met co-
vers en eigen songs en bovenal met 
een zeer herkenbaar eigen geluid. 
Alvast voor in de agenda: Zondag 11 
december: Ralph de Jongh. Zondag 
18 december: Coolcast! Op kerst-
avond zaterdag 24 december: Huck-
sters. 
The Shack is vrijdag 2 december 
open vanaf 20.30 uur en Tribute to 
The Doors begint om 22.00 uur. En-
tree: 10 euro. Zondag 4 december 
open vanaf 15.00 uur en The Veld-
man Brothers beginnen rond 16.00 
uur, entree 8 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

Max van den Burg op 10 december
Cabaret ‘Op een bedje 
van Rucola’ in Bacchus
Aalsmeer - Een perfect afgetraind 
lichaam hebben, mooie kleren ko-
pen, je tanden laten bleken, zelf-
hulpboeken lezen, elke dag medi-
teren, vluchtelingen helpen, bio-
logisch eten, culinaire hoogstand-
jes produceren, dat mooie huis ko-
pen en een hypotheek afsluiten bij 
een bank die ‘u’ centraal stelt. Als je 
alles zou doen waar je zogenaamd 
gelukkig van zou moeten worden, 
word je dan ook echt gelukkig? In 
een dynamisch, muzikaal, maar bo-
venal hilarisch eenmansspektakel 
fileert Max van den Burg op speelse 
en confronterende wijze de hoofd-
en bijgerechten van deze tijd, waar-
in alles mooier wordt opgediend 
dan het in werkelijkheid is.
Max van den Burg won in 2007 de 
publieksprijs van het kleinkunstfes-
tival Camuz en in november 2008 
de publieksprijs van Cameretten. 

Hij maakte eerder de voorstellin-
gen Kladderadatsch!, Schlemiel en 
Amok. Naast zijn optredens als ca-
baretier is Max ook werkzaam als 
acteur en regisseur. Na zijn studie 
toneelregie aan de Toneelacade-
mie Maastricht speelde hij voor di-
verse toneelgezelschappen, speelde 
hij verscheidene rollen in TV series 
en films en regisseert hij ook met 
zekere regelmaat toneel en caba-
ret. Een Podiumbeest met een ver-
woestend tempo waar je de hele tijd 
wordt meegezogen, aldus geschre-
ven in een recensie.
Zijn nieuwste theatershow: ‘Op een 
bedje van Rucola’ is te zien op zater-
dag 10 december in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. Aan-
vang: 21.00 uur. Entree: 12 euro.
Kaarten zijn te reserveren via www.
cafebacchus.nl of na 18.00 uur via 
0297-342657.

Geïnteresseerd publiek welkom
Vrijdag Bandbrouwerij in 
N201 voor muzikanten 
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 2 
december kan er weer volop ge-
jamd en gespeeld worden bij de 
Bandbrouwerij in N201. Er is een 
hele nieuwe lichting jonge muzikan-
ten druk bezig om samen bekende 
hits in een nieuw jasje te steken, te 
coveren en eigen muziek uit te pro-
beren. De komende tijd wordt al-
le repertoire met scheurende gita-
ren even terzijde geschoven ten-
zij er iets heel creatiefs mee ge-
daan wordt. De aandacht ligt voor-
al bij popmuziek in de breedste zin 
van het woord: van pop, rock, sin-
ger-songwriter, jazz, funk en alles er 
tussenin.

Sponsor voor basgitaar
Aalsmeer puilt uit van de gitaristen, 
maar slechts weinigen spelen bas-
gitaar; een onmisbaar instrument bij 
zo’n beetje alle muziekgenres. Dus 
is het plan opgevat om bij de Band-
brouwerij zelf bassisten op te leiden 
die dit willen leren. Maar dan heb 
je wel een basgitaar nodig en hier-
voor is Leen Mulder van muziek-
winkel Stage Music Service in de 
Schoolstraat bereid gevonden om 
een mooi exemplaar te sponsoren! 
De organisatie van de Bandbrouwe-
rij is hem hier heel dankbaar voor en 
de bas zal heel nuttig gebruikt gaan 
worden!

Bandcoach/docent
De bandbrouwerij is van 20.30 tot 
01.00 uur en daarbij is er tot 23.00 
uur een bandcoach of muziekdo-
cent aanwezig die helpt met de ak-
koordenschema’s en tips geeft om 
goed samen te spelen. Daarna is er 
nog 2 uurtjes vrij jammen waar alle 
aanwezigen aan mee kunnen doen, 

ook is de oefenruimte boven gratis 
beschikbaar. Belangrijkste is dat het 
gezellig is en dat iedereen speeler-
varing kan opdoen en andere mu-
zikanten kan leren kennen. Als je 
eerst wil komen kijken hoe anderen 
het doen is dat ook prima: de bar is 
open, doe een drankje en kijk eerst 
de kat uit de boom, geen probleem. 
Zowel muzikanten als andere geïn-
teresseerden zijn altijd welkom om 
even langs te wippen. De Band-
brouwerij is er voor alle muzikan-
ten vanaf 15 jaar. Een maximumleef-
tijd is er niet, een beperking in gen-
re in principe ook niet, maar het re-
pertoire is wel gericht op popmuziek 
in de breedste zin. De bandbrouwe-
rij is om de week, de data zijn uiter-
aard ook op de facebookpagina te 
vinden. Deelname is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Drumstokken
voor kids € 11,40

Stemapparaat
'Boston' € 12,95

Klassieke gitaar
'Valencia' € 95,-

'Rondje' plectrums
€ 3,-

SINT-AANBIEDING:

SINT-TIP:

SINT-KOOPJE:

NIEUW:

Weer gevarieerd filmaanbod
GVR, Red Turtle en Mees 
Kees (4) in de Bioscoop

One man band 
trekt bekijks!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond 26 november was er weer 
een live act in Joppe. Dit keer de 
one man band ‘Dead Cat Stimpy’. De 
zanger begeleidde zichzelf op gitaar 
en drums (tegelijkertijd, handen- en 
voetenwerk). Heel verrassend en 
leuk. Ruwe, rauwe rock. Het volgen-
de optreden in het café in de We-
teringstraat is zaterdag 10 decem-
ber. Dan gaan de spots aan voor de 
band ‘Along the Watchtower’. Niet 
vergeten, aanstaande dinsdag 6 de-
cember weer Quiz Night in Joppe.

AGENDA





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

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

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

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

Officiële Mededelingen
1 december 2016

RAADSVERGADERING DONDERDAG 8 DECEMBER
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 8 december 
2016, in de raadskelder van het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 27 oktober 
   2016 en 3 november 2016
  4. Vaststelling van de Lijst Ingekomen  
   stukken
20.05 R-2 Benoeming fractie assistent
 R-3 Ontslag en benoeming lid van de 
  Regioraad Stadsregio Amsterdam

  HAMERSTUKKEN

20.10 R-4 Tarievennota en belastingverordeningen 
  2017
 R-5 Aanvulling Verordening Gemeentelijke 
  ereblijken Aalsmeer 2016 met een 
  gemeentelijke ereblijk voor Aalsmeerse 
  verenigingen en stichtingen
 R-6 Actualisering wegsleepverordening 
  Aalsmeer
 R-7 Wijzigingen Huisvestingsverordening 
  Aalsmeer 2016
 R-8 Vaststellen fractiebudget 2015 
  Het Aalsmeers Collectief
 R-9 Actualisatie Verordening op de 
  Raadscommissies gemeente Aalsmeer en 
  het Reglement van Orde raad gemeente 
  Aalsmeer
 
  BEHANDELSTUKKEN

20.15 R-10 Bibliotheekvisie Aalsmeer
20.35 R-11 Nota Grondbeleid Aalsmeer 2016
20.55 R-12 Duurzaamheidsbeleid Aalsmeer
21.20 R-13 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
21.35 R-14 Najaarsrapportage 2016
22.00 R-15 Vergadering Regioraad 13 december 2016 
22.15  Vragenkwartier

  SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Kas 15, 1431 MA (Z-2016/062084), het vervangen van ra-

men door roosters
- Stommeerkade 33, 35, 35B, 1431 EK (Z-2016/062007), het 

oprichten van 51 appartementen inclusief erfafscheidingen, 
bestrating terrassen en looppaden

- Aalsmeerderweg 283A, 1432 CN (Z-2016/062253), het wijzi-
gen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel

- Madame Curiestraat 25, 1433 AA (Z-2016/062396), het 
plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

- 1e J.C. Mensinglaan 14, 1431 RW (Z-2016/062609), het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 

- Kudelstaartseweg 252, 1433 GR (Z-2016/062769), het plaat-
sen van een balkonbeglazingssysteem

- Mijnsherenweg 40, 1433 AS, 1433 AS (Z-2016/062865), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

- F.A. Wentstraat 9, 1431 KZ (Z-2016/062891), het aanpassen 
van 1e verdieping naar logiesfunctie t.b.v. werknemers, het 
aanpassen van kleuren exterieur en het realiseren van een 
overkapping zijkant gebouw

- Azaleastraat 1, 1431 SH (Z-2016/063114), het plaatsen van 
een aanbouw aan de zijkant van de woning

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. 
- Uiterweg 38, 1431 AN (Z-2016/052723), het vervangen van 

een kap van bestaande woning na brand. Verzonden: 21-11-
2016

- Burgemeester Kasteleinweg 5A, 1431 BX (Z-2016/013486), 
het bouwen van een bedrijfspand. Verzonden: 23-11-2016

- Machineweg 133, 1432 EP (Z-2016/043050), brandveilig 
gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten en het afwijken 
van het bestemmingsplan daarvan. Verzonden: 24-11-2016

- Rameaulaantje 20, 1431 XZ (Z-2016/052085), het realiseren 
van een parkeerplaats voor woning op eigen terrein. Verzon-
den: 25-11-2016 

- Helling 49, 1431 BR (Z-2016/061765), het plaatsen van een 
brug. Verzonden: 25-11-2016

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

Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen meldin-
gen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of 
beroep mogelijk. 
-  Rietwijkeroordweg 60, 1432 JE (Z-2016/062455), t.b.v. het 

starten van een bedrijf Biboflowers. Toelichting: activitei-
tenbesluit.

- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/062494), brandveilig 
gebruik t.b.v. horecagelegenheid.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oranjestraat 32, 1432 Z (Z-2016/059271), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning. 
- Zwarteweg 85-87, 1431 VK ( Z-2016/060691), het slopen 

van een 2-onder-1-kapwoning
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

de volgende melding(-en) niet is geaccepteerd:
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/052928). Activitei-

tenbesluit ten behoeve van het starten
  van de inrichting IPHandlers BV
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen: 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 453, 1432 ED (Z-2016/059709), het ver-

vangen van asbesthoudende beschoeiing door hardhouten 
beschoeiing. Toelichting: aanvraag is door de aanvrager in-
getrokken

- Mr. Jac. Takkade tussen nr. 21A en 33A, 1432 CB (Z-
2016/060893), het aanbrengen van 4 passeerstroken en 
aanpassen van 1 drempel t.b.v. asfaltverharding. Toelichting: 
aanvraag is door de aanvrager ingetrokken

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, re-
guliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 401-403, 1431 AM (Z-2016/054526), het vervan-

gen van een bestaand dubbel woonhuis door een nieuw te 
bouwen woonhuis. De beslistermijn is verlengd met zes we-
ken.

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

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Zijdstraat/Molenplein (Z-2016/058446) Wintermarkt op 10 

december 2016, verzonden 29 november 2016

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

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

ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, het ontwerp besluit hogere grenswaar-
de en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 
voor 6 weken op de volgende wijzen voor een 
ieder ter inzage: woning op het adres Aalsmeer-
derweg 341. Het perceel is gelegen ten noor-
den van de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde in 
de Oosteinderpolder. Het perceel ligt ten noor-
den van de Aalsmeerderweg tussen de wonin-
gen Aalsmeerderweg 339 en 343.

t/m 15-12-16  De aanvraag omgevingsvergunning, het ont-
werpbesluit weigering omgevingsvergunning 
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Aalsmeerderweg 83a

t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastge-
stelde bestemmingsplan m.b.t.

  Polderzoom fase 1 met de bijbehorende stukken 
alsmede met het besluit hogere

  grenswaarden Wet geluidhinder.
t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzienin-

gen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016

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 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

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

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

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

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

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 
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.

Żukowski R.S. 30-05-1987 21-11-2016
Wlaziński L.A. 22-07-1982 21-11-2016
van Os D.P. 17-04-1947 21-11-2016

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Joore J.A. 10-07-1981 21-11-2016
Laskowska M. 04-05-1989 25-11-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

HET VOEREN VAN VOGELS
Het overdadig voeren van brood buiten uw tuin is niet verstan-
dig; hiermee haalt u vogels en ratten tot zeer nabij de huizen 
en dit kan overlast geven. Wanneer u de komende periode toch 
tuinvogels wilt voeren, volgt hierbij het advies van de vogel-
bescherming. Kruimels of restjes vallen in de smaak bij tuin-
vogels. Brood bevat echter zout dus grote hoeveelheden wordt 
afgeraden. Ook voor eenden zijn grote hoeveelheden brood 
niet goed. Een enkel kapje kan geen kwaad, maar strooi liever 
kippenvoer of doperwten. Het moet opgaan waar u bij staat.

GEZONKEN BOOTJES WORDEN VERWIJDERD
Booteigenaren zorg ervoor dat uw boot niet kan vollopen met 
(regen)water en zo kan zinken. Dek uw boot daarom af met 
een zeildoek. Het is vervelend als uw boot(je) zinkt, maar bo-
vendien controleren de handhavers regelmatig op gezonken/
volgelopen boten. De volgelopen boot kan worden aangemerkt 
als vaartuigwrak en wordt dan na een waarschuwing verwij-
derd. Aan de Van Cleeffkade is onlangs een ondergelopen 
bootje gesignaleerd door de handhavers. Dringend verzoek 
om deze boot óf weer drijvend te 
maken óf te verwijderen. Gebeurt 
dit niet dan wordt de boot na 19 
december verwijderd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de servicedesk Am-
stelveen/Aalsmeer vraag naar 
afdeling VVH team HOR , vaarweg-
beheer tel.nr. 020-5404911

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.AALSMEER.NL
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Aalsmeer - Op donderdag 8 december houdt smartlappenkoor Denk aan de 
Buren weer een meezingavond. Het zingen is in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat. Deze keer worden kerstliedjes gezongen! Aanvang 20.00 uur. 
Hou je van zingen? Kom dan ook!

Zing mee met smartlappenkoor

OSA toont rauwe werkelijkheid
As I Left My Father’s House 
een heftige voorstelling
Aalsmeer - Vrijdag 25 november 
kwamen negentig leerlingen van 
de derde Westplas Mavo-groep de 
centrale ruimte van het Wellant Col-
lege binnen. Giebelend, een beet-
je stoer om vervolgens stil, stiller 
en muisstil te luisteren naar een in-
drukwekkend optreden van Bright 
Richards, Thomas Oerlemans, Sinan 
Cihangir, Lamin Kuyateh, Olag Fa-
teev en Lies Muller. De voor jonge-
ren drie kwartier durende voorstel-
ling gaat over de dramatische be-
levenissen van oorlogsslachtoffers. 
Een vluchteling uit Liberia en een 
Koerd beleven de meest gruwelijke 
momenten tijdens een wrede oor-
log die zijn weerga niet kent. Daar-
naast is er de Joodse jongen die in 
de tweede Wereldoor-log wordt op-
genomen in een Christelijk pleegge-
zin, omdat zijn ouders door de Duit-
sers zijn weggevoerd. Bij hem gaat 
het om de zoektocht naar zijn verle-
den. Hoewel de verhalen op zichzelf 
staan - een eigen verhaallijn kennen 
- zijn er levens verwoestende over-
eenkomsten. De reactie van de leer-
lingen na afloop van de voorstelling 
vatten zij samen in één woord: “Hef-
tig!”

Het geduld van OSA
Het is vier jaar geleden dat een deel 
van het OSA bestuur de voorstelling 
voor het eerst zag. Men was diep 
onder de indruk van het verhaal 
en van de zeggingskracht waar-
mee de teksten werden uitgespro-
ken. Er was één wens en dat was 
deze voorstelling naar Aalsmeer ha-
len. Het heeft even geduurd voor 
het lukte, maar ieders geduld werd 
uiteindelijk beloond. Met financië-
le hulp van de Gemeente, de Meer-
landen en door middel van geld via 
de kledingcontainers van Sympany 
konden jongeren en volwassenen 
horen van de verhalen die in kran-
ten staan en op het nieuws worden 
verteld. Maar wanneer het op deze 
manier wordt weergegeven, is het 
besef nog intenser hoe treurig het 
is dat er niet meer hulp geboden 
wordt aan de vluchtelingen.

Avondvoorstelling
Voor volwassenen was er een 
avondvoorstelling van vijf kwartier. 
Centraal in de grote ruimte wach-
ten acteurs, muzikanten en zange-
res het publiek op. In een grote cir-
kel staan de stoelen om de acteurs 
heen. Het decor bestaat slechts uit 
een aantal lage lange sokkels waar-
op de acteurs gaan staan wanneer 
zij hun teksten spreken. Die een-
voud! Meer moet en kan het niet 
zijn. Het licht dempt en de eerste 

zin is indringend. Het begint bij een 
nog niet geboren kind. De moeder 
praat met hem over zijn toekomst. 
Wanneer hij ter wereld komt zegt hij 
daarover: “Ik zag mijzelf in een we-
reld van licht. Ik ben gekomen om 
de liefde.” Maar dat licht en de lief-
de verdwijnen. Van de liefdevolle 
toekomst die zijn moeder voor ogen 
had komt niets terecht. Hij vlucht 
en ziet zijn moeder nooit meer te-
rug. Bright Richards vertelt zijn ei-
gen verhaal. En het lijkt onwaar-
schijnlijk dat hij daartoe in staat is. 
Na afloop van de voorstelling legt hij 
uit dat hij niet anders kan. Naast zijn 
eigen rouwverwerking moet hij het 
verhaal ook aan de wereld vertellen. 
Over de martelingen, de doffe kin-
derogen waar al het leven uit ver-
dwenen is. Over het kind dat geen 
kind mag en kan zijn.
Sinan Cihangir vertelt het verhaal 
van een moslim vriend. Zijn overtui-
ging is er niet minder om. Het is ook 
zijn pijn die hij over de zoveelste zin-
loze dood uitschreeuwt. Ook Tho-
mas Oerlemans vertelt het verhaal 
van een vriend. Lies Muller zingt het 
Joods vrijdag gebed en een gedicht. 
Het is de wijze van zingen die ont-
roert. De rol die de muzikanten spe-
len is een voorname rol. Iedereen 
draagt een lijden uit zonder het ver-
trouwen te verliezen in een Hogere 
Macht. Hoe dat mogelijk is? Het le-
vert deze mensen in ieder geval de 
kracht om ondanks alles iets van het 
leven te maken. 
Bright bezoekt regelmatig Asielzoe-
kerscentra. “Ik probeer hen waar-
digheid te geven.” Op verzoek ver-
telt Lies over haar pleegkinderen. 
De zoon was ooit kind soldaat, de 
dochter overleefde de mensenhan-
del. Zij heeft inmiddels zelf een kind. 
Maar sinds kort weet zij dat zij te-
rug moet naar haar geboorteland 
en hier haar kind moet achterlaten. 
Ontzetting over deze rauwe werke-
lijkheid blijft niet uit. “Er moet veel 
meer draagvlak en erkenning ko-
men, wij hebben met elkaar nog 
veel te doen. Vluchtelingen willen 
zo graag iets betekenen in de maat-
schappij.”
Na afloop volgt een begrijpelijke 
stilte, wat rest de mens anders dan 
bezinning? Vragen zijn er nauwe-
lijks, wel complimenten en prachti-
ge boeketten rozen. Troostrijke ro-
zen die ondanks alle vreselijke her-
inneringen het leven kleur geven.
Deze voorstelling is mede mogelijk 
gemaakt door de New Dutch Con-
nections, Gemeente Aalsmeer, Sym-
pany, Meerlandenfonds, Afriflora en 
het Wellantcollege/Westplas Mavo.
Janna van Zon 

Sinterklaas en The Amazing 
Stroopwafels bij Bob & Gon
Aalsmeer - Een zijsprongetje 
noemde gastheer Bob van den Heu-
vel zondag 27 november het optre-
den van The Amazing Stroopwafels 
in The Club van Bob & Gon. Hij had 
daar wel gelijk in, maar soms kan 
het bewandelen van zijpaden heel 
verfrissend zijn. Dat vonden in ieder 
geval de fans van het Rotterdamse 
trio. Zij kwamen met veel van verre 
om hun favorieten te zien optreden. 
Zelfs Sinterklaas en één van zijn 
trouwe Pieten waren naar het 
Crown Theater gekomen. De Sint 
trakteerde de bezoekers op bis-
schopswijn en natuurlijk waren er 
ook pepernoten. Evenals de fans re-
ageerde ook de Sint opgetogen over 
The Amazing Stroopwafels. “Ik heb 
genoten van de goede en geestige 
teksten en wat ik ook zo leuk vind, 
is hun spontane improvisatie.” Hier-
mee maakte de Sint een punt. Wan-
neer je als kijker en luisteraar niet zo 
bekend bent met dit trio dan denk 

je: “Die weten een goed potje ko-
medie te spelen.” Maar niets is min-
der waar. Ieder optreden blijkt een 
eigen karakter te krijgen dat me-
de bepaald wordt door het publiek. 
Verzoek nummers werden met veel 
plezier ingewilligd en de vertelde 
anekdotes prikkelden de fantasie. 
Dus ondanks de zijsprong werd het 
een amusante middag van een trio 
dat ooit begon op straat, optreedt in 
kantines en clubhuizen en zo een 
chique omgeving als The Club he-
lemaal niet gewend is. Maar zij pas-
ten zich voortreffelijk aan. 
Op de vraag “Wilt u al naar huis?”, 
was er een duidelijk “Neen” vanuit 
de zaal en zo regen de verzoeknum-
mers zich aaneen. Toen het feest 
dan echt afgelopen was werd de 
hoofdgast van de middag met een 
uit volle borst gezongen ‘Dag Sin-
terklaasje’ uitgezwaaid. 
Janna van Zon 
Foto: www.kicksfotos.nl

Feestelijk naar de kerst met 
Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - Zondagmiddag 27 no-
vember was de met nieuwe stoelen 
uitgeruste zaal 1 van De Bloemhof 
goed bezet met ruim 300 liefheb-
bers van klassieke (koor)muziek. 
Het Weihnachtsoratorium werd uit-
gevoerd door het Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer, onder leiding 
van hun dirigent Nico Philipp Hovi-
us met medewerking van steunzan-
gers en solisten en orkest. Het mooi 
versierde podium bracht al vast wat 
kerstsfeer in de toch kale zaal. 
In het programmaboekje stonden 
een paar opmerkelijke zinnen ter 
inleiding. Kernwoorden waren: ex-
pressief, vreugde en vrolijkheid, in 
volle glorie een feest van schitteren-
de (nee, niet schetterende) trompet-
ten en juichende koren. Nou, door 
volle inzet en inleving van dirigent 
en koor werd dat helemaal bewaar-
heid. Bij wijze van spreken swingde 
het soms de pan uit. En het orkest 
werd daardoor blijkbaar aangesto-
ken, want het deed daar volop aan 
mee. Met veel dynamiek en vreug-
de begeleidde het Holland Symfonie 
Orkest dit prachtige koorwerk. 
Dat overigens niet in z’n geheel 
werd uitgevoerd, maar in een wat 
ongebruikelijke samenstelling uit de 
delen 1, 3 , 5 en 6. Deze delen ver-
beelden de eerste Kerstdag, de ge-
boorte van Jezus (contemplatief: 
Wie soll ich dir empfangen), de lof-
zang van de derde Kerstdag en de 

optocht naar Bethlehem (uitnodi-
gend: Lasset uns nun gehen), de 
zondag na Nieuwjaar (juichend met 
eerbied: Ehre sei dir Gott gesungen) 
en Driekoningen (het prachtig inge-
togen gezongen ‘Ich steh’an deiner 
Krippen hier’). 
Tussen de koren door het verhaal 
van deze feestdagen door de evan-
gelist, Jules Schaap, die ook de te-
nor soli voor z’n rekening nam. Hij 
verving op solide wijze de zieke Ar-
co Mandemaker. Henriëtte Feith, so-
praan, zong bezield haar aria’s. Ali-
son Metternich met haar warme alt-
stem was wat zwak in het lage re-
gister en Matthijs Mesdag, de be-
trouwbare en solide bas-bariton, 
completeerde het solistenkwartet, 
dat vóór het laatste koraal compleet 
als viertal optrad: O, o, die akoestiek 
in deze sporthal: zo droog, zo droog!
Al met al een concert waar pu-
bliek en uitvoerenden met plezier en 
vreugde op terug mogen kijken. 

Over en uit
Gezien de mooie klank en de goe-
de balans in het koor (mede door 
de ingehuurde steunzangers) en 
de kwaliteiten van dirigent, solisten 
en orkest begrijp je niet dat het na 
het volgende concert in najaar 2017 
over en uit is na 134 jaar met de Ko-
ninklijke klanken van Toonkunst-
koor Aalsmeer. 
JAB

Divers programma Radio Aalsmeer
Sinterklaas viert feest bij 
3-jarig Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Sinterklaas is al ja-
ren een vaste gast bij de lokale ra-
dio omroep van Aalsmeer. Vrijdag 
komt hij allereerst lang bij het kin-
derprogramma ‘Let’s Go’ om vervol-
gens ook het drie jarig bestaan van 
het ‘Vrijdagavondcafé’ op te luiste-
ren. Of het college binnenkort ook 
voor Sinterklaas gaat spelen, is don-
derdag te horen bij ‘Radio Aalsmeer 
Politiek’. 

‘Halte Zwarteweg’
In de aflevering van ‘Halte Zwarte-
weg’ van vandaag, donderdag 1 de-
cember, een interview met Ed van 
Beelen. Van Beelen is manager van 
het verzorgingshuis ‘De Luwte’ in 
Amstelveen, onderdeel van de Zon-
nehuisgroep. Er wordt om 18.00 uur 
onder andere verteld hoe het gaat 
met het verzorgingshuis. Wat wordt 
er aangeboden op het gebied van 
dagbesteding? Ook gaat er gespro-
ken worden over de samenwerking 
met Heliomare. Zij huren een ruimte 
om dagbesteding te bieden aan cli-
enten uit Amstelveen.

‘Aalsmeer Politiek’ 
Het radioprogramma dat zich 
buigt over de politiek in gemeen-
te Aalsmeer is op donderdagavond 
om 20.00 uur te beluisteren. De toe-
komstplannen van het college wor-
den besproken waarbij ingezoomd 
wordt op zaken als wonen, Schip-
hol en de nieuwe raadszaal. Ver-
der wordt de financiële situatie on-
der de loep genomen. De politieke 
gast was bij het ter perse gaan he-
laas nog niet bekend. Actuele infor-
matie is te vinden op www.radio-
aalsmeer.nl. 

Sinterklaas in ‘Let’s Go’
Kim, Laurens en Joey zijn er vrijdag 
vanaf 18.00 uur weer met ‘Let’s Go’ 
en het programma staat helemaal in 
het teken van Sinterklaas. Je hoort 
alle fragmenten terug van de ge-
sprekken met Sinterklaas en de Pie-
ten vanaf de stoomboot. Ze blikken 
terug op de spannende intocht van 
Sinterklaas en natuurlijk hoor je de 
Echte Pieten ook nog voorbij komen 
met hun lied. Zorg dat je vrijdag om 
18.00 uur klaar zit met je peperno-
ten en warme chocolademelk, want 
Kim, Laurens en Joey beloven dat 
het een Sintertastische uitzending 
wordt!

Rick van der Kroon 
Deze vrijdagavond is het groot feest 
op Radio Aalsmeer! Tussen 21.00 en 
23.00 uur vieren de programmama-
kers van het ‘Vrijdagavondcafé’ hun 

3-jarig jubileum. Dit wordt gevierd 
met de komst van de echte Sinter-
klaas uit Aalsmeer. Kom het feest 
meevieren in de studio van het ge-
zellige ‘Vrijdagavondcafé’. Iedereen 
is welkom! Je kunt dan naast de 
pepernoten ook genieten van een 
Sint-optreden van de Kudelstaart-
se zanger Rick van der Kroon. Hij 
brengt een speciale versie van ‘Sin-
terklaas wie kent ‘m niet’. Meezin-
gen is verplicht!

‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag ontvingen 
Mylène en Elbert Huijts in ‘Door de 
Mangel’ Dorine Strampel, de secre-
taris van de Feestweek Aalsmeer. 
De 148ste gast van het succesvolle 
interview-programma vertelde zeer 
open over haar adoptie en ontmoe-
ting met haar biologische moeder. 
Strampel noemde zichzelf georga-
niseerd, doelbewust en recht door 
zee. Op de vraag van Victor Waas-
dorp vorige week antwoordde zij: 
“We zijn een heel jaar bezig met de 
voorbereidingen. Als je over de he-
le week 10.000 mensen plezier ziet 
hebben, is dat echt kicken.” Als gast 
voor de uitzending op sinterklaas-
avond heeft Strampel ook iemand 
gevonden. Zij heeft iemand van na-
bij gevraagd: René Martijn, voorzit-
ter van de Feestweek. Van de politi-
cus van AB wil zij graag weten hoe 
hij zijn toekomst bij de feestweek 
ziet. “Iedereen is vervangbaar, maar 
het zou zeker even slikken zijn als 
hij er uit zou stappen.” Het antwoord 
op deze vraag komende maandag 
om 19.00 uur.

Op Kersttoer
Op 7 december gaat Esther Spar-
naaij in ‘Echt Esther’ op de Kerst-
toer, ze heeft Jacqueline Hillegers 
en Linda Kroezen te gast evenals 
Monique Bonhof. Jacqueline en Lin-
da hebben een winkel in de Zijd-
straat en Monique is bloemiste op 
het Raadhuisplein. Samen bespre-
ken zij hoe je op interieurgebied de 
Kerst in huis kunt halen. Vragen of 
suggesties aan Esther via esther@
radioaalsmeer.nl.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de nieuwe revolutio-
naire website www.radioaalsmeer.
nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer 
informatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kan genoten worden 
van fijne non-stop muziek. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op Twitter en Fa-
cebook.

F&VA clubavond in teken 
van ‘Toppers van Toen’
Aalsmeer - Maandagavond 5 de-
cember staat de clubavond van de 
Videoclub Aalsmeer in het teken 
van de ‘Toppers van Toen’. Aan de 
leden is verzocht om een keus te 
maken uit de beste videofilms die zij 
in de afgelopen tijd gemaakt heb-
ben. Het belooft deze avond een bij-
zonder afwisselend programma te 
worden. 
Ook voor de deelnemers aan de 
montage cursus is het de moeite 
waard deze avond mee te maken.

Mensen die geïnteresseerd zijn in 
het filmen met een videocamera zijn 
van harte welkom op een van de ko-
mende clubavonden. Bij de Video-
club kan men altijd te rade gaan bij 
deskundige leden. De clubavonden 
van de F&VA worden om de veertien 
dagen gehouden op de maandag-
avond in Buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 en beginnen om 
20.00 uur. Informatie over de F&VA 
via 023-5284564 of via www.video-
clubaalsmeer.nl

Kerstzang in Pauluskerk
Amstelveen - Het Christelijk ge-
mengd koor Cum Laude onder lei-
ding van Wim van Dijkhuizen no-
digt belangstellenden uit om op za-
terdag 17 december te komen luis-
teren en mee te zingen tijdens de 
Kerstzangavond in de Pauluskerk te 
Amstelveen. Deze ontmoeting staat 
natuurlijk in het teken van Kerst 
waar stil gestaan wordt bij de komst 
van de Jezus op de aarde. Tijdens 
de avond zal dominee A. Baas een 
korte meditatie houden over de-
ze boodschap. Zingen van het gro-
te gebeuren is de hoofdzaak deze 
avond en daarom is het Interkerke-

lijk mannenkoor Haarlemmermeer 
onder leiding van Hans van Noord 
van de partij en zullen ook nog eni-
ge solisten meedoen, zoals sopraan 
Machteld Siegmann en fluitiste An-
neke Romijn. De begeleiding van 
samenzang en het gemengde koor 
is in handen van de bekende or-
ganist Dub de Vries. Genoeg re-
den dus om te komen luisteren en 
mee te zingen met de Kerstliede-
ren. De toegang is vrij, wel een col-
lecte. De kerk is open om 19.30 uur 
en de zangavond start om 20.00 uur. 
Adres is Wolfert van Borsselenweg 
116 te Amstelveen. 

Vivace en Con Amore in 
concert in De Spil
Aalsmeer - Wat is het toch leuk als 
je met twee Aalsmeerse koren iets 
leuks kunt doen, zoals gezamenlijk 
een concert geven. Vivace en Con 
Amore hebben de handen ineen 
geslagen en zijn druk bezig om een 
concert te organiseren. Het geza-
menlijke optreden zal gegeven wor-
den op zondagmiddag 12 februari in 
De Spil te Kudelstaart.
De koren begrijpen, dat – met Sin-
terklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw 
voor de deur – uw hoofd nog hele-

maal niet staat naar een concert.
Maar voordat u het weet, zijn de 
feestdagen voorbij en zijn er nog 
maar een paar weken te gaan tot 12 
februari. Er volgt nog meer informa-
tie, dus houdt u de krant in de ga-
ten.
Vanaf 9 januari zijn de toegangs-
kaarten voor dit concert te koop bij 
de leden voor 10 euro per stuk, kin-
deren tot 12 jaar betalen 5 euro en-
tree. Alle koorleden kijken er naar 
uit, u/jij ook ?!

Airbrush expositie Peter 
Klijn in Het Dijkhuis
Oude Meer - Bij Buurtvereniging 
het Dijkhuis kan zaterdag 10 de-
cember van 11.00 tot 17.00 uur de 
eerste expositie in Het Dijkhuis be-
zichtigd worden. Bestuurslid van de 
buurtvereniging Peter Klijn maakt in 
zijn vrije tijd al jaren prachtige air-
brush schilderijen van de meest uit-
eenlopende onderwerpen. 
Op 10 december exposeert hij zijn 
werken, als eerste in een rij van ho-
pelijk vele (amateur) kunstenaars. 
Het exposeren van kunst, gemaakt 
door buurtbewoners, is een nieuwe 
activiteit in Het Dijkhuis. Buurtver-

eniging Het Dijkhuis is een bloeien-
de buurtvereniging die heel veel ac-
tiviteiten voor haar leden en buurt-
bewoners organiseert, met als doel 
de belangen van de buurt te behar-
tigen en de saamhorigheid tussen 
buurtbewoners te versterken. Dar-
ten, sporten, Sinterklaasfeest, bin-
go, AED cursussen en eten met 
de buurt zijn enkele van de activi-
teiten die in Het Dijkhuis plaatsvin-
den. Het Dijkhuis is te vinden aan de 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. 
Kijk voor meer informatie op www.
hetdijkhuis.net 
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Politie actief in 
signaleringen

Aalsmeer - De politie Aalsmeer 
Uithoorn is de komende weken 
actief op het gebied van open-
staande signaleringen. Wie nog 
geldboetes heeft open staan, nog 
niet gereageerd heeft op een ver-
zoek tot DNA-onderzoek of we-
gens andere delicten moet beta-
len of straf moet uitzitten, kan re-
kenen op een bezoek. Uiteraard 
mogen deze personen zichzelf 
ook melden bij de bureaus in Uit-
hoorn en Aalsmeer.

Ga niet in zee 
met travellers!

Aalsmeer - Er zijn weer Ierse 
klusjesmannen actief in de regio. 
Deze zogenaamde travellers bie-
den hun diensten aan om werk-
zaamheden aan het huis te ver-
richten voor een klein geldbe-
drag. Bij het afrekenen is de re-
kening plots veel hoger en wordt 
agressief gehandeld om de klant 
te laten betalen. Ook is het voor-
gekomen dat er betaald is voor 
een uit te voeren klus en deze 
wordt niet of nauwelijks ter hand 
genomen. Donderdag 24 novem-
ber rond half vijf in de middag 
meldde een klusser zich bij een 
bewoner in de Meerwijk in Uit-
hoorn. De Engels sprekende man 
vertelde dat er een dakpan scheef 
lag. Hij kon dit regelen voor 160 
euro, maar het zou meer kunnen 
worden. Met z’n drieën gingen de 
mannen het dak op. De klus liep 
niet helemaal gesmeerd. Er viel 
een dakpan naar beneden op een 
auto. De schade bedroeg 1.200 
euro, maar de Ierse klussers had-
den zich al uit de voeten gemaakt. 
De politie raadt aan vooral niet in 
zee te gaan met dit soort aanbie-
ders. Mankeert er iets aan de wo-
ning, tuin, schuur, schoorsteen of 
het dak? Vraag een offerte bij een 
lokaal bedrijf!

Bekende dief 
weer betrapt

Aalsmeer - Op zondag 27 no-
vember om half elf in de avond 
hebben personeelsleden van een 
bedrijf aan de Hoge Dijk een be-
kende van de politie overmees-
terd. De insluiper en dief was en-
kele maanden geleden ook ac-
tief geweest in nagenoeg hetzelf-
de gebied in Aalsmeer. Het gaat 
om een 21 jarige Poolse man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats. 
De man had zich laten insluiten 
in een caravanstalling en stal her 
en der gereedschappen en an-
dere spullen uit schuren en be-
drijfsruimten. De man was door 
agenten ingesloten en heeft drie 
maanden in voorarrest gezeten. 
Tot de rechtszitting over twee we-
ken werd hij in vrijheid gesteld. 
De 21 jarige lijkt weinig onder de 
indruk te zijn geweest van zijn ar-
restatie. Hij is direct weer in zijn 
oude patroon beland. In de ca-
ravanstalling hebben agenten, 
net als vorige keer bij het bedrijf 
aan de Aalsmeerderweg, diver-
se spullen gevonden. Een vijver-
pomp en een jerrycan zijn inmid-
dels retour bij de rechtmatige ei-
genaar. Ook is een telefoon aan-
getroffen. De politie verzoekt be-
drijven achter aan de Hoge Dijk, 
Aalsmeerderweg en Oosteinder-
weg aangifte te doen bij vermis-
sing van spullen. Mogelijk kun-
nen deze geretourneerd worden. 
De jeugdige dief had weer van al-
les rond zijn slaapplek liggen. Hij 
zit inmiddels weer achter tralies. 
De rechter gaat zich binnenkort 
buigen over een mogelijke ge-
vangenisstraf.

Volkswagen 
Golf gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 24 
november is tussen kwart over 
acht en negen uur in de avond 
een Volkswagen Golf gestolen 
vanaf het Surfeiland aan de Ku-
delstaartseweg. De snelle wagen 
is grijs van kleur en het kenteken 
is GS-151-R. Mogelijk is de dief-
stal gezien of vraagt iemand zich 
af waarom die Golf nog steeds in 
de straat staat, de politie hoort 
het graag via 0900-8844.

Licht letsel na 
aanrijding

Aalsmeer - Op vrijdag 25 no-
vember om kwart voor acht in 
de avond zijn bij de uitrit van het 
zwembad op de Dreef twee au-
to’s op elkaar gebotst. Een 59-ja-
rige vrouw uit Aalsmeer had de 
haaientanden niet gezien en reed 
de weg op. De 48-jarige inwoner 
van de aankomende auto had de-
ze actie niet verwacht. Hij reed tot 
slot op een voorrangsweg. Er is 
flink geremd, maar een aanrijding 
kon niet meer voorkomen worden. 
De verwondingen vielen mee. De 
vrouw is met eigen vervoer naar 
de eerste hulp gereden om de 
scheur in haar lip te laten hechten. 
De andere automobilist kwam met 
de schrik vrij. Beide auto’s hebben 
lichte schade opgelopen. 

Buurthulp voor 
reanimatie

Aalsmeer - Op zondag 27 no-
vember om negen uur in de avond 
kregen de hulpdiensten een mel-
ding om te gaan naar de Boom-
gaard waar een inwoonster on-
wel was geworden. Via de buur-
tapp werd gevraagd om personen 
die konden reanimeren. Liefst zes 
personen kwamen op de oproep 
af. De politie en twee ambulan-
ces kwamen eveneens ter plaat-
se. Reanimatie bleek niet nodig. 
De 50-jarige bewoonster, die ver-
klaarde de hele weekend al niet 
zo lekker te zijn, had een hyper-
aanval gehad. 

Wie brengt fiets 
van Inge terug?

Aalsmeer - Dan sta je gek te kij-
ken, nog gauw even een bood-
schap doen en dan fiets weg. Het 
is Inge van den Berg afgelopen 
dinsdag 29 november overkomen. 
Ze had haar fiets, een matblauwe 
Gazelle Paris Plus, op slot gezet 
in de fietsenstalling op het Drie-
kolommenplein bij het Gezond-
heidscentrum, tegenover de Ac-
tion. Tussen 9.00 en 13.30 uur is 
de fiets gestolen. De Gazelle valt 
op door zijn licht blauwe matte 
kleur, voorop zit een zwart mand-
je. Heeft iemand iets gezien? Of 
ziet iemand Inge’s fiets ergens 
staan of rijden? Of brengt iemand 
hem keurig weer terug? Graag 
een reactie via 06-21694931. 

Stofzuiger voor 
‘zacht’ prijsje?

Aalsmeer - Een ietwat vreemde 
verkoper kreeg een bewoner in 
de omgeving van de Ophelialaan 
gisteren, woensdag 30 novem-
ber, rond elf uur in de ochtend 
aan de deur. De bewoner stond 
oog in oog met een man met een 
cowboy hoed, die beweerde van 
de gemeente te zijn. Hij had een 
stofzuiger van het merk Miele bij 
zich en deze mocht de bewoner 
kopen voor een ‘zacht’ prijsje, al-
leen de prijs van de btw. 
Nou, kan de gemeente best een 
paar extra centjes gebruiken, er 
zijn diverse wensen en de zorg 
moet goed zijn, maar om nou 
stofzuigers aan de deur te gaan 
verkopen? Nee! De man wist zich 
de woning in te praten. Hij is ge-
lukkig niet lang binnen geweest, 
de bewoner heeft hem snel de 
deur weer uitgekregen. Met stof-
zuiger overigens, want dit ‘koopje’ 
werd niet vertrouwd en terecht. 
Waarschijnlijk is de stofzuiger van 
diefstal afkomstig. De verkoper is 
een blanke man, circa 50 jaar oud 
met een bol gezicht en kaal (on-
der de hoed). Hij droeg een lange, 
donkere jas. 

Bestek, pannen en kleding
Een extra waarschuwing van de 
politie: Trap niet in verkooppraat-
jes aan de deur, ga er niet op 
in, er zit veelal een addertje on-
der het gras. Koop ook geen be-
stek in luxe verpakkingen of ‘du-
re’ pannen, die uiteindelijk niets 
waard blijken te zijn. En laat een 
kofferbakverkoper met ‘overge-
bleven’ merkkleding op een par-
keerplein eveneens links liggen. 
En dan zijn in de omgeving ook 
nog zogenaamde travellers ac-
tief. Ierse klusjesmannen, die al-
lerlei werkzaamheden rond het 
huis willen verrichten voor wei-
nig, maar waarvan de rekening 
uiteindelijk onstuimig hoog is. Al-
lemaal niet doen! Maak ‘gewoon’ 
gebruik van winkels en bedrijven 
in de omgeving. Wel zo vertrouwd 
en wel zo veilig!

Centrumvisie en postkantoor nog niet in voorontwerp

Bestemmingsplan Dorp: 
“Beter opletten met z’n allen”
Aalsmeer - Het voorontwerp be-
stemmingsplan Aalsmeer Dorp is af-
gelopen maandag 27 november be-
sproken in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Zo’n 20 tot 25 inwoners 
waren naar de inloop gekomen die 
startte, en daarna ook direct min of 
meer eindigde, met een introduc-
tie door wethouder Gertjan van der 
Hoeven. De wethouder deed uitleg 
over het verloop van proces en gaf 
de enkele, minieme veranderingen 
aan. De gemeente heeft een wet-
telijke plicht om een bestaand be-
stemmingsplan na tien jaar te her-
zien. Aan deze verplichting gaat de 
gemeente voldoen. Het bestem-
mingsplan Aalsmeer Dorp is wel 
groter gegroeid met nu ook het Lijn-
baangebied erbij. De Centrumvisie 
met hierin een toekomstbeeld van 
het winkelgebied is buiten het be-
stemmingsplan gelaten, evenals de 
herontwikkeling van het postkantoor 
aan de Stationsweg. In het bestem-
mingsplan is nieuw opgenomen dat 

daghoreca in het Centrum toege-
staan gaat worden om de verblijf-
kwaliteit te verhogen, dus geen ca-
fés of discotheken. Verder is de be-
stemming van het Studiocomplex 
aangepast aan de huidige activitei-
ten die plaatsvinden. 

Geen concentratie winkels
Afgestapt is de gemeente van het 
idee om de middenstand in een klei-
ner gebied te concentreren om de 
leegstand in de Zijdstraat tegen te 
gaan. En het idee om na een leeg-
stand van één tot anderhalf jaar een 
winkelpand in omliggende straten te 
laten verkleuren naar woningen is 
afgezwakt. Dit is aan de pandeige-
naren zelf en gebeurt alleen op zijn 
of haar verzoek. Met de Centrumvi-
sie gaat de Ondernemersvereniging 
Meer Aalsmeer zelf aan de slag. Op 
de plaats van het oude postkantoor 
komen woningen. Wanneer kon de 
wethouder nog niet zeggen, hij hield 
het spannend. “Er gaat de komende 

maanden meer gebeuren.” De pre-
sentatie werd besloten met de me-
dedeling dat inspraak mogelijk is tot 
en met 22 december. Daarna volgt 
een periode van mogelijke aanpas-
singen en wijzigingen en zal rond 
februari/maart het ontwerp-bestem-
mingsplan vastgesteld worden en 
is rond medio juli het laatste woord 
aan de gemeenteraad. 

Verkeersdruk en Lijnbaan
“Zijn er nog vragen”, vroeg de wet-
houder tot slot. En jawel, die waren 
er wel degelijk. Maar helaas voor de 
bewoners, hun vragen hadden niets 
te maken met het bestemmings-
plan. “Een bestemmingsplan maakt 
geen nieuwe ontwikkelingen moge-
lijk”, aldus de uitleg. Er waren vragen 
over de verkeersdruk en verkeers-
afwikkeling op de Van Cleeffka-
de bij de komst van de Lidl en aan-
dacht werd gevraagd voor de ver-
keersdruk bij de Lijnbaankerk, elke 
week twee keer op zondag en regel-

De Lijnbaan op een rustig moment op de dag. Echter in de vroege ochtend is het superdruk met bewoners die vertrek-
ken naar hun werk of hun school. En dan is er ook nog de versmalling op zondag (twee keer) en regelmatig op door-
deweekse door diensten en activiteiten in de kerk. 

matig op doordeweekse avonden. 
De bewoners zijn er behoorlijk klaar 
mee dat er op de weg geparkeerd 
wordt en doorgang niet tot nauwe-
lijks meer mogelijk is. “Het is echt 
een groot probleem”, aldus een be-
woner. Een medebewoner beaam-
de dit. “Het is een reden om weg te 
willen.” Het enigszins weg wimpelen 
van de wethouder door te zeggen 
dat hij op zondag de Lijnbaan altijd 
mijdt, werd hem niet in dank afge-
nomen. De bewoners willen maatre-
gelen. Er zijn weer nieuwe woningen 
in aanbouw, dus het wordt te zijner 
tijd nog drukker op de Lijnbaan. De 
wethouder stond enigszins met z’n 
rug tegen de muur. Verkeersveilig-
heid maakt geen onderdeel uit van 
een bestemmingsplan. Hij raadde de 
bewoners en belanghebbenden aan 
vooral zelf goed te blijven controle-
ren. “Dus, je doet niets en wacht af 
en laat het eerst gebeuren”, aldus 
een inwoonster ietwat verbolgen. 
De wethouder suste door te zeg-
gen dat de verkeersafwikkeling rond 
de nieuwe supermarkt de aandacht 
heeft, maar dat de rechter heeft be-
slist dat de Lidl zich aan de Stations-
weg mag vestigen. 

Herinrichting Kasteleinweg
Hij haalde de aanpassing van de 
Burgemeester Kasteleinweg erbij. 
De herinrichting gaat zo goed als 
zeker de hele verkeersstructuur in 
het Centrum veranderen. De druk op 
de Van Cleeffkade zou minder kun-
nen worden als de Ophelialaan en 
de Mensinglaan weer in twee rich-
tingen in gebruik genomen worden. 
“De afwaardering van de Burge-
meester Kasteleinweg zal zeker lei-
den tot het moeten actualiseren van 
het verkeer- en vervoersplan.” Hij 
beloofde dat de gemeente de ver-
keersstructuur zeker in de peiling 
zal houden. Wat de Lijnbaan betreft 
opperde de wethouder het aanleg-
gen van parkeervakken, maar voor 
maatregelen dient contact te wor-
den gezocht met zijn collega-wet-
houder. Tja, voor de gekomen be-
woners best een ietwat onbevre-
digde avond. De conclusie van een 
van de aanwezigen: “We moeten be-
ter opletten met z’n allen.” De be-
woners hadden daarna weinig oog 
meer voor de wethouder. Zij doken 
met elkaar op de tekeningen en ge-
zien de fanatieke gebaren, zou het 
zo maar eens kunnen zijn dat de be-
woners in het Lijnbaangebied zich 
gaan verenigen om gezamenlijk 
aandacht te vragen voor hun, niet 
alleen zondag, (parkeer)probleem. 

Weinig animo bewoners om vacatures in te vullen

Gaat wijkoverleg De Dorper 
definitief op de schop?
Aalsmeer - Maandag 28 novem-
ber kwam in De Oude Veiling wijk-
overleg De Dorper voor het laatst in 
2016 bij elkaar. Mogelijk wordt het 
zelfs de allerlaatste keer. Geen van 
de wijkbewoners lijkt bereidt de va-
catures in te vullen en voor twee 
personen is de klus te groot gewor-
den. Men probeert het nog maar 
eens met een zoveelste oproep om 
weer leven in de brouwerij te blazen 
dus wie zich geroepen voelt, wordt 
van harte uitgenodigd zich te mel-
den bij de voorzitter Dick de Geus. 
En anders dan wordt helaas de 
stekker er uit getrokken. Er zal dan 
gekeken worden naar een eventuele 
samenwerking met een ander wijk-
overleg. 
Dit keer had het wijkoverleg de wet-
houder Robbert-Jan van Duijn uit-
genodigd. Eigenlijk was het meer 
bedoeld als een kennismaking. Van 
Duijn geboren en getogen in Ku-
delstaart woont sinds een paar we-
ken in het dorp en lijkt daar goed 
te aarden. 

Verkeersveiligheid
Voor de wethouder zijn verhaal kon 
houden was eerst bewoner Pie-
ter Slavenburg aan het woord. Hij 
maakt zich sterk voor verbetering 
verkeershinder en verkeersveilig-
heid van het dorp. Aan de hand van 
een aantal beelden toonde hij aan 
waar de knelpunten liggen en dat 
het toch echt zaak wordt dat de ge-
meente eens met goede plannen 
komt. Kijk toch eens meer naar de 
infrastructuur, was de hartenkreet. 
Er was wel een aardige opmerking 
van één van de luisteraars die ad-
viseerde mee te liften op de onder-
zoeken waarmee de provincie be-
zig is. Daar valt waarschijnlijk wel 
enig voordeel uit te halen. Nu ligt 
dat ook weer allemaal niet zo een-
voudig - eigenlijk valt er voor een 
buitenstaander geen touw aan vast 
te knopen hoe al die regeltjes zijn 
vastgesteld - maar toch twee weten 
meer dan één. 
Een blije noot kwam van Mieke 
Keessen, initiatiefneemster van de 

buurtboekenkast. Zij kwam tijdens 
de vergadering uitleggen hoe de 
zaken er voor staan. Bij de N 201, 
Joppe en Parklaan 27 staan de boe-
kenkasten al en binnenkort is ook 
de eerste buurtboekenkast te vin-
den in de tuin van een Hornmeer-
bewoonster. Voor meer informatie 
buurtboekenkast@messenger.com. 
Er was nog een voorstel om te kij-
ken wat er is gebeurd met de ou-
de telefooncellen. Deze zouden na-
tuurlijk ook goed kunnen dienen als 
buurtboekenkast. 

Onderzoek hinderbeleving
En toen was het woord aan Robbert-
Jan van Duijn. Als er al iets zeker is, 
dan kan toch geconstateerd worden 
dat de wethouder de plannen van 
Schiphol kritisch volgt, niet wacht 
op uitslag, maar alvast naar alterna-
tieven zoekt die mogelijk de hinder 
enigszins kunnen wegnemen. Van 
Duijn wond er verder geen doek-
jes om, Schiphol bouwt verder en de 
gemeente probeert er het beste van 

te maken. Er komt een groot onder-
zoek naar hinderbeleving. Opmer-
kelijk is dat dit onderzoek in de win-
termaanden plaats vindt. Voor het 
effect van fijnstof en ultra fijnstof is 
nog geen keihard bewijs maar nog-
maals Van Duijn zit er bovenop en 
denkt dat bijvoorbeeld beplanting al 
enig soelaas kan brengen. 

Bezoek BAS
Voor iedereen die het naadje van de 
kous wil weten en veel vlieglawaai 
ondervindt is een bericht naar Be-
zoek BAS.nl aan te raden. BAS staat 
voor Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol, het is overigens opvallend 
hoe weinig inwoners van Aalsmeer 
van deze service gebruik maken. 
Als een soort genoegdoening stelt 
de Stichting Leefomgeving Schip-
hol dertig miljoen beschikbaar stelt 
en kunnen de omliggende gemeen-
ten projecten aandragen voor een 
financiële ondersteuning. Zo hoopt 
de gemeente een financiële onder-
steuning te krijgen voor de verbou-
wing van De Oude Veiling en de Bi-
bliotheek. Begin februari wordt er 
een bijeenkomst voor alle geïnte-
resseerde bewoners georganiseerd 
en zullen de daarvoor bestaan-
de criteria worden uitgelegd. Mis-
schien handig om alvast te googe-
len naar de Stichting Leefomgeving 
schiphol.  
Janna van Zon 

Betere ontsluiting, veiliger fietspad
Definitieve Japanlaan open! 
Aalsmeer - Nadat er zo’n drie jaar 
geleden een tijdelijke weg is aan-
gelegd, is de Japanlaan in zijn de-
finitieve vorm gereed. De Japan-

laan is een van de toegangswe-
gen naar het bedrijventerrein Green 
Park Aalsmeer en is gelegen tussen 
de Legmeerdijk en de Machineweg. 

Bedrijven als Celieplant, Bouquet-
net, Duif International, Pottery Pot’s, 
Olsthoorn Verpakkingen, Bakkers-
land. Scotch & Soda en Paardekoo-
per Verpakkingen zijn gevestigd aan 
de Japanlaan en profiteren, net als 
toekomstige te vestigen onderne-
mers, direct van deze verbindings-
weg. Niet alleen biedt de Japanweg 

een betere ontsluiting voor vracht- 
en autoverkeer, maar het nieuw 
aangelegde fietspad biedt ook het 
fietsverkeer meer veiligheid. De 
wegstructuur nadert op deze ma-
nier zijn voltooiing en is een belang-
rijke stap in de ontwikkeling van dit 
deelgebied.

Green Park Aalsmeer
Green Park Aalsmeer is ideaal ge-
legen tussen Schiphol, Bloemenvei-
ling Aalsmeer en de N201. Green 
Park Aalsmeer is speciaal voor op-
komende en innovatieve bloem en 
sierteelt gerelateerde onderne-
mers, voor logistieke ondernemers, 
maar ook bedrijven uit de Home, 
Gift & Garden sector. En met Schip-
hol op 5 minuten is dit een toploca-
tie voor elke ondernemer (regionaal 
en/of internationaal). Green Park 
Aalsmeer is een ontwikkeling van 
de gemeente Aalsmeer en Uithoorn, 
regionale gebiedsontwikkelaar 
SADC verzorgt hier het projectman-
agent en de (inter)nationale marke-
ting en acquisitie. Kijk voor meer in-
formatie over Green Park Aalsmeer 
op: www.greenparkaalsmeer.com.
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Isoleren? Vraag informatie 
aan loket van Sienergie
Aalsmeer - De overheid is onder 
het motto ‘Isoleren? Wat levert dat 
nou op?’ een campagne gestart om 
huiseigenaren te verleiden hun wo-
ningen te isoleren. Sienergie doet 
uiteraard mee aan deze campag-
ne en staat geïnteresseerden bij het 
Energieloket in het Boekhuis met 
raad en daad ter zijde. U bent van 
harte welkom bij de energieadviseur 
elke woensdagmiddag tussen 15.00 
en 18.00 uur. 
Een energiezuinig huis heeft veel 
voordelen, maar toch komt het er 
vaak niet van om je huis te verbe-
teren. Het uitzoekwerk, de kosten of 
de rommel die het geeft kunnen je 
weerhouden om de stap te zetten. 
Dat gaat nu veranderen. Energie 
besparen is nu extra aantrekkelijk 
door subsidie en persoonlijk advies. 

De overheid geeft subsidie wanneer 
je twee isolatiemaatregelen in één 
keer neemt. Op energiebesparen-
doejenu.nl vind je antwoord op je 
vragen over isoleren. Isoleren kost 
minder dan je verwacht en is snel 
en zonder rommel klaar. Het be-
spaart je jaarlijks honderden euro’s 
en zorgt voor een comfortabel huis. 
En je bent ook nog eens goed be-
zig voor het klimaat. Je huis isoleren 
kan snel en gemakkelijk en zonder 
verbouwing. Isolatie is meestal bin-
nen een dag gedaan, zonder rom-
mel. Ontdek in een paar stappen 
wat energie besparen jou oplevert. 
Kijk op energiebesparendoejenu.
nl. En breng een vrijblijvend bezoek 
aan het Energieloket van Sienergie. 
Doe het nu! Dan zit je er zo lekker 
warmpjes en voordelig bij. 

Koken met 
Willemijn Visser

Koken met Willemijn Visser: Nog intenser dan de discussie 
over de uitdossing van Sinterklaas’ helpers, is de vraag wat 
men precies onder pepernoten verstaat. Van pepernotensam-
ba’s tot de ‘pepernoten, pepernoten, pepernoten’ uit het lied 
van Het goede Doel en ‘pepernotenfabriek’ Van Delft: de pe-
pernoot is óveral. Maar een pepernoot is officieel zo’n zacht, 
bonkig oud-Hollands geval dat naar anijs smaakt. Knappe piet 
die daar zijn band op lek kan rijden, zeg ik. Waar mijn hartje 
sneller van gaat kloppen zijn toch echt kruidnoten: de knappe-
rige bolletjes met speculaassmaak. Of de Friese variant, maar 
die noem je dan toch echt weer ‘Friese pepernoten’ want dat 
hebben ze daar zo bedacht. Hoe het ook zij, in deze sinter-
klaaspudding kun je het beste kruidnootjes verwerken. Een 
paar flinke handen vol het liefst. De speculaaskruiden vormen 
samen met de sinaasappel een fantastische, klassieke smaak-
combinatie. En heb je geen sinaasappels in huis? Mandarijn-
tjes zijn dan een prima alternatief.

Dessert: 12 personen
Bereiding: 15 + 10 min.
Wachten: 3 uur

Dit heb je nodig:
- 1 liter volle melk
- 200 ml slagroom
- 100 g suiker
- 1eetl koek- en speculaas-
 kruiden
- 1 handsinaasappel + rasp
- 150 g griesmeel
- 4 handjes kruidnoten

Voor de saus:
- 100 ml sinaasappelsap
- 100 g suiker
- 1 tl maizena 

En verder:
- Pudding- of tulbandvorm 
 (1,5 liter inhoud)
- Vershoudfolie

Zo maak je het:
-  Zet een grote kookpan op 

middelhoog vuur en giet hier 
de melk en de slagroom in.

-  Weeg de suiker en griesmeel 
af en doe samen met de spe-
culaaskruiden bij het melk-
mengsel.

-  Was de sinaasappel, rasp het 
oranje deel van de schil bo-
ven de pan (let op: het witte 
deel is bitter). Pers de sinaas-
appel uit en giet het sap bij 
de melk.

-  Breng het melkmengsel al 
roerend en op rustig vuur 
langzaam aan de kook. Als je 
niet goed roert, zakt de gries-
meel naar de bodem en koekt 
dan makkelijk aan.

-  Als het melkmengsel tegen 
de kook aanzit, zul je mer-
ken dat het dikker wordt. Dit 
duurt ongeveer 10 minuten 
vanaf start. 

-  Roer nog een paar keer goed 
door en draai het vuur dan 
uit. Roer nu voorzichtig de 
pepernoten door het mengsel 
en giet in de vorm. Laat iets-
je afkoelen, dek zorgvuldig af 
met vershoudfolie en zet weg 
op een koude plek.

-  Na circa drie uur is de pud-
ding voldoende gesteven. 

-  Maak nu de sinaasappel-
saus: verhit het sap en de sui-
ker in een steelpannetje tot-

Kruidnotenpudding 
met sinaasappelsaus

dat de suiker is opgelost en 
het sausje enigszins ingedikt. 
Klop de maizena erdoor om 
het sausje dikker te maken 
en draai het vuur uit. Laat de 
saus afkoelen en dien lauw of 
koud bij de pudding op.

-  En what about the pudding? 
Vul een grote schaal met heet 
water en zet de vorm hierin. 
Laat de vorm hierin een paar 
minuutjes dobberen en warm 
worden.

-  Haal de puddingvorm uit de 
kom, leg er een bord boven-
op en keer om. 

-  Als het goed is, laat de pud-
ding vanzelf los. Zo niet, be-
waar dan je geduld en laat de 
vorm nog iets langer opwar-
men in het water. Het komt 
goed, echt waar!

Oja:
-  Vroeger gruwelde ik werkelijk 

van het vel op zelfgemaak-
te pudding. Dat probleem los 
je, weet ik nu, makkelijk op 
door het dessert af te dekken 
met vershoudfolie. Goed aan-
drukken, dan krijgt velvor-
ming geen kans!

-  Ga je voor een kleiner gezel-
schap koken en vind je het 
lastig om de hoeveelheden 
om te rekenen? Bij elk recept 
op mijn site kun je het aantal 
personen heel makkelijk aan-
passen en lees je direct de 
juiste verhoudingen.

-  Het recept voor echte Friese 
pepernoten is daar eveneens 
te vinden.

Willemijn Visser van de websi-
te www.whatsthatsmell.nl houdt 
van koken, eten en lezen. Eens 
per maand schrijft zij een recept 
voor deze krant dat past bij de tijd 
van het jaar. 

Karin de Veij en Ton Harte van de Wereldwinkel Aalsmeer.

Fair Trade kerstpakketten 
bij de Wereldwinkel

Kerstspullen en leuke cadeaus
Wintermarkt in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 10 decem-
ber vindt in Aalsmeer Centrum weer 
een gezellige Wintermarkt plaats. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur staan er 
kramen met kerstspullen en leuke 
cadeaus in de Zijdstraat en kunt u 
zomaar de Kerstman tegen komen. 
Het middelpunt van de Wintermarkt 
is het Molenplein waar een ijsbaan-
tje voor de kinderen komt met een 
koek en zopie en gezellige muziek. 
Kinderen kunnen daar ook een gra-
tis kerststukje maken onder leiding 
van het promoteam van Onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer. Op de-
ze zaterdag tussen Sinterklaas en 
Kerst zijn natuurlijk alle winkels in 
het centrum geopend. Veel winke-
liers zijn ook buiten te vinden met 
een kraam, maar er zijn ook stand-
houders van buitenaf. Bij de sfeer-
volle kraampjes vindt u leuke kerst-
cadeaus, zoals sieraden, parfums, 
sfeerverlichting en kerstversiering. 
Uiteraard wordt ook de kerstge-
dachte hoog gehouden. Daarom is 
op de Wintermarkt ook een aantal 
goede doelen en verenigingen aan-
wezig die de kerstgedachte onder 
de aandacht brengen. Het is niet al-
leen gezellig winkelen en snuffelen 
in de winkels en de verlichte kraam-
pjes. Bij de plaatselijke horeca en de 

verschillende kraampjes kunt u ook 
genieten van verschillende winterse 
gerechten, hapjes en drankjes zoals 
oliebollen, glühwein en warme cho-
colademelk. 

Gratis kerststukjes maken
Tijdens de Wintermarkt kunnen kin-
deren een eigen kerststukje ma-
ken bij de kraam van Ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer. Onder leiding 
van het promotieteam kunnen zij 
helemaal gratis een mooi kerststuk-
je komen maken. Alles is aanwezig 
maar heb je iets moois wat je graag 
in je eigen kerststukje wil verwer-
ken dan mag je dat natuurlijk ge-
woon meenemen. Ook komt er een 
schaatsbaantje voor kinderen bij het 
Praamplein.

Kerstmarkt Lionsclub 
Op zaterdag 10 december organi-
seert Lionsclub Ophelia ook een 
sfeervolle (deels overdekte) Kerst-
markt in de Historische Tuin aan het 
Praamplein van 10.00 tot 18.00 uur. 
De Wintermarkt wordt georgani-
seerd door organisatiebureau Natu-
ral Solutions in samenwerking met 
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer. 
Kijk voor meer informatie en vragen 
op www.aalsmeercentrum.nl

Sinterklazen- en Pietenbingo 
gezellig en uitverkocht!
Aalsmeer - De jaarlijkse Sint- en 
Pietenbingo stond afgelopen zater-
dag 26 november op het program-
ma. Over deze leuke en hilarische 
activiteit werd veel gepraat de afge-
lopen maand. Het wordt weer ‘gek-
kenhuis’, zo werd gezegd en ‘wat 
zou de organisatie deze keer alle-
maal bedacht hebben’? Vast en ze-
ker dat de voorpret groots is ge-
weest en niet voor niets. Het was 
een geweldige avond met veel, heel 
veel bezoekers. In de rij stonden 
de inwoners voor dit gezellige bin-
go-avondje. The Beach was dit jaar 
de place to be. Er waren veel Pie-
ten en Sinterklazen. De goedheilig-
man kreeg deze avond bijval van de 

Roze Sint, de Schotse Sint en, be-
staat die dan (?) de Cowboy Sint. 
Het was een heerlijk avondje voor 
alle volwassen inwoners, die op tijd 
aanwezig waren trouwens. Er moest 
namelijk zelfs ‘nee’ gezegd wor-
den. Helemaal vol de zaal. De mu-
ziek werd verzorgd door Kees Mark-
man en Marcel Wilkes. De vele prij-
zen waren beschikbaar gesteld 
door ondernemingen en winkels 
in Aalsmeer. Bijna iedereen is wel 
met een prijs naar huis gegaan. En 
zo niet, ach het was een topavond, 
toch?!

Cadeaus Voedselbank
De avond werd georganiseerd door 

de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer, 
die ook de intocht van de Sint voor 
rekening neemt, de Pietenmiddag in 
het Centrum tot een succes wist te 

Aalsmeer - Voor de beste de-
cembercadeaus is de Wereldwin-
kel, dé fairtrade speciaalzaak van 
Aalsmeer, het juiste adres. Bij de 
Wereldwinkel kunnen ook de mooi-
ste kerstpakketten besteld worden. 
Met een fairtrade pakket, mooi ge-
vulde schaal of mand geef je niet al-
leen iets moois aan de mensen om 
je heen, maar geef je ook iets terug 
aan de producenten van deze ca-
deaus. De makers krijgen door de 
verkoop van hun producten name-
lijk de kans hun levensomstandig-
heden te verbeteren. Door hun kin-
deren naar school te sturen, een 
nieuw huis te bouwen of hun bedrijf 
verder te ontwikkelen. 

Is dat geen mooie kerstgedachte? 
Er is keuze uit cadeaus en lekker-
nijen uit alle delen van de wereld. 
Van de populaire Tony Chocoloney 
chocolade reep met cacao uit Gha-
na tot heerlijke wijn uit Zuid Afri-
ka en van prachtig Tunesisch aar-
dewerk tot een stoere shopper uit 
India. Stel een eigen cadeaupak-
ket samen uit het kleurrijke assor-
timent, maar wacht niet te lang om 
teleurstellingen te voorkomen. Bel 
voor een afspraak naar Karin de Ve-
ij, 06-83655115 of Ton Harte, 06-
53263531. Of kom gewoon even 
langs in de winkel in de Zijdstraat 
15. Kijk voor meer informatie op 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Fraai winterweer tijdens 
7e Oudekerker Cross
Amstelveen - De 7e Ouderkerker 
Cross is afgelopen zondag in fraaie 
omstandigheden verreden. De 
thuisrijders van WTC De Amstel de-
den het daarbij bovendien erg goed. 
Met een recordaantal deelnemers 
kan de organisatie met trots terug-
kijken op een prachtig evenement. 
In het hoofdnummer van de Junio-
ren en Eliterenners werd de wed-
strijd in de laatste ronde beslist in 

een direct duel tussen de beide jon-
ge Ouderkerkers Teun Mouris en 
Victor Broex. Beiden wonnen in de 
zomer in hun categorie de wegeditie 
van de Ronde van Ouderkerk en nu 
hadden ze hun zinnen op de Ouder-
kerker Cross gezet. Ze bleken ook 
te sterk voor de rest van het veld en 
gingen gezamenlijk de laatst ronde 
in. Mouris miste in de laatste me-
ters een bocht en moest Broex laten 

gaan, waardoor Broex ‘de dubbel’ 
pakte. Dennis Soeverein uit Haar-
lem eindigde op enige achterstand 
als derde. Tony Stoffels en Koos Je-
roen Kers van WTC De Amstel wer-
den respectievelijk vierde en vijfde 
en hielden daarmee heel veel top-
renners achter zich, met onder an-
dere de jonge Ruben van der Pijl 
uit Amstelveen op de zesde plaats 
en Max van de Water als achtste. In 
de Nieuwelingen-klasse was er een 
verrassende zege van Wessel Mou-
ris uit Baambrugge. De Ouderkerk-
se favoriet Niek Voogt kampte met 
materiaalpech en speelde geen rol 
van betekenis. Wessel Mouris reed 
fraai naar de overwinning, ruim voor 
zijn Amstelveense clubgenoot Tij-
men van der Pijl en de Haarlem-
mer Serginho Wilshaus. Beste dame 
van de dag was de talentvolle Lau-
ra Gorter uit Utrecht die Amstelren-
sters Judith van Maanen en Aagtje 
Dijkman voorbleef. Wegprof Riejan-
ne Markus werd de vijfde dame. 
In de grootste categorie van de dag, 
de Masters 40+, stonden bijna 90 
deelnemers aan de start; ongekend 
voor het veldrijden. Ook hier winst 
voor een Amstelrenner: Marcel Wit-
te uit Amsterdam Zuidoost won 
de koers voor Patrick Molenaars 
uit Amstelveen en de Noordwij-
ker Danny Zuiderduin. De Jeugd is 
een groeiende categorie met mooie 
winnaars. De Nesser Mees van Du-
ren won na een spannende wed-

strijd van Ouderkerker Jelle Boon-
stra en Michiel Mouris, met ook de 
clubrenners Julian Vergouw, San-
der Brandse en Viego Tijssen nog in 
de top-10. Naast alle reguliere ca-
tegorieën was er ook een groot pe-
loton regionale ‘coryfeeën’ dat in de 
Funklasse reed. Bij de schooljeugd 
won Remco van ’t Schip en bij de 
senioren was Frank Nederveen de 
winnaar, vóór Paul Kuijer en Gijs 
de Nooij. In 2015 hadden de deel-
nemers af te rekenen met regen en 
modder; nu was het fraai winter-
weer met een snel een technisch 
parcours. Vooral de passages langs 
het strand maakten de koers las-
tig op het drie kilometer lange par-
cours. Meer dan tweehonderd deel-
nemers genoten van het mooie Ou-
derkerkerplasgebied.

maken en bij vele feestjes van ver-
enigingen binnen stapt. De Stich-
ting bestaat uit een grote groep 
vrijwilligers en verdient een com-
pliment. Alle feestjes worden tot in 
de puntjes verzorgd. En de Stichting 
heeft oog voor iedereen. Ook de in-
woners die noodgedwongen ge-
bruik moeten maken van de Voed-
selbank worden niet vergeten. Af-
gelopen week is aan alle pakketten 
een blokje toegevoegd waarop een 
verlanglijstje gemaakt kan worden 
voor in de schoen. Geweldig! Voor 
allemaal een schouderklopje. Er 
wachten nog drukke dagen voor al-
le vrijwilligers tot 5 december, maar 
dat maakt hen niet. Ze genieten met 
volle teugen van alle vreugde die zij 
weten te brengen.

Foto: www.kicksfotos.nl
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Workshop kransen vouwen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
op dinsdag 6 december is er in het wijkpunt een 
workshop kransen vouwen van papier. Leuk voor 
de kerstdagen.! De kosten zijn 8 euro incl. het 
papier, koffie en thee. Graag zelf meenemen een 
schaar en een lijmstift/ hobbylijm.
De workshop begint om 14.30 uur en is o.l.v. 
Hemma Kniep. Maximaal aantal deelnemers is 12! , 
dus geef u snel op! Voor meer informatie/ 
opgeven kunt u bellen met het wijkpunt 
telefoonnummer: 0297 - 82 09 79.

Kerstconcert in Zorgcentrum Aelsmeer
Op donderdag 8 december is er een kerstconcert van Route 66 uit 
Hoofddorp in het zorgcentrum. Van 10.00 - 11.15 uur worden er veel 
bekende kerstliederen gezongen waaronder  ‘Jingle Bells’. Komt u ook? 
en zing gezellig met ons mee! 

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Zie hieronder het menu voor aankomende woensdag en vrijdagavond.
Op woensdag 7 december bestaat het menu uit een gebonden 
rozijnensoep, hawaiburger met shaslicksaus met daarbij boeren friet 
+ mayonaise, ratatouille en tropische salade. En als dessert kwark + 
bosvruchten saus met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu zijn 
€ 9,- p.p.

Op vrijdag 9 december bestaat het menu uit een kippensoep + dille en 
mais,  boeuf bourguionne met daarbij gemengde salade, worteltjes + 

doperwten en dauphine aardappelen. En als dessert chocolade pud-
ding + advocaat saus met naar keuze slagroom. 

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

0297 - 82 09 79.

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

het zorgcentrum woont.

Vlnr: Sandra de Jong en Ilona Kock van Reisburo Op Stap en Mariska Stoop en 
Carla Ratterman van Inner Wheel Aalsmeer-Uithoorn met de cheque.

Opbrengst Pop Up Store Inner Wheel

Ruim 2.000 euro voor 
reisburo ‘Op Stap’
Aalsmeer - Dinsdag 29 november 
kon Mariska Stoop, voorzitter van 
serviceclub Inner Wheel Aalsmeer-
Uithoorn, een cheque van 2.075 eu-
ro overhandigen aan Ilona Kock van 
Zorgcentrum Aalsmeer. Dat be-
drag is bestemd voor het Reisburo 
‘Op Stap’ dat uitstapjes voor senio-
ren organiseert. Inner Wheel organi-
seerde voor drie dagen een Pop Up 
Store waar cadeaus voor de decem-
bermaand werden verkocht, met 
deze opbrengst als resultaat. Ma-
riska Stoop: “De uitstapjes voor ou-
deren in het zorgcentrum Aelsmeer 
en cliënten van Thuiszorg Aalsmeer 
voorzien in een groot maatschap-
pelijk nut. Maar ze zijn niet renda-
bel te krijgen, er moet altijd geld bij. 
Daar hebben wij ons met hart en ziel 

voor ingezet.” Ilona Kock en Sandra 
de Jong van ‘Reisburo Op Stap’ wa-
ren blij verrast met de cheque. “Wat 
een mooi bedrag! Daar kunnen we 
heel wat Aalsmeerse senioren blij 
mee maken.”
Vorige week werd Molenpad 26c 
voor drie dagen omgedoopt tot een 
Pop Up Store. Coördinator namens 
Inner Wheel was Carla Ratterman: 
“Wij hebben met zo’n dertig vrij-
willigsters die de winkel bemanden 
graag een steentje bijgedragen aan 
het op stap helpen van oudere in-
woners van ons dorp. Dat de Pop Up 
Store een succes is geworden, heb-
ben we vooral ook te danken aan 
de inwoners en ondernemers van 
Aalsmeer. Zonder hen was dit niet 
gelukt.”

Wil jij afvallen?
Kom naar de open dag 
van Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen is meer dan 
een goed voornemen. Wil jij je goe-
de voornemen werkelijkheid laten 
worden? Slimness is inmiddels dé 
ervaringsdeskundige op het gebied 
van afvallen. Slimness heeft name-
lijk een mini cursus samengesteld 
met nuttige informatie om effectief 
en effi ciënt af te vallen. Deze cursus 
wordt door meerdere zorgverzeke-
raars zelfs vergoed! Reserveer daar-
om op zaterdag 17 december van 
10.00 tot 14.00 uur een plekje in je 
agenda, want dan organiseert Slim-
ness een open dag. Hier kun je kos-
teloos je BMI en middelomtrek la-
ten meten, krijg je informatie over 
gezond afvallen en is er de moge-
lijkheid om je op te geven voor de 
groepscursus. Deze nieuwe cursus 

‘afvallen in groepsverband’ gaat 18 
januari 2017 weer van start. Indivi-
dueel en met z’n tweeën afvallen is 
ook mogelijk. Dat kan op elk mo-
ment. Voor alle duidelijkheid: Slim-
ness werkt niet met eiwitshakes, 
zakjes of met pillen, dus geen jo-
jo-effect, maar blijvend resultaat. Bij 
Slimness leer je je voedingspatroon 
aanpassen oftewel afvallen zonder 
poespas. Wil jij afvallen? Kom dan 
17 december alvast je voedingsdag-
boek ophalen, of kom je opgeven, 
want vol is vol. Laat je goede voor-
nemen werkelijkheid worden! 
Slimness is gehuisvest aan Bozen-
hoven 19a te Mijdrecht en is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-765027. 
Kijk voor meer informatie op www. 
slimness.nl.

Lisandro Langelaan reikt de waardecheque uit aan de heer Boom. 

“Kleine moeite voor leuke prijzen”
De heer Boom wint 250,- 
bij Profi le ABO
Aalsmeer - De heer Boom is één 
van de vier gelukkige winnaars van 
de klantenactie ‘Jouw stem telt’ van 
Profi le Car & Tyreservice van de 
maand oktober. Hij ontving op vrij-
dag 25 november een Profi le waar-
debon van liefst 250 euro. De prijs 
werd uitgereikt door Lisandro Lan-
gelaan van Profi le Car & Tyreservice 
ABO Aalsmeer. Bij de ‘Jouw stem 
telt’ actie wordt de klant gevraagd 
naar de mening over de service en 
diensten van Profi le. Deelnemers 
maken daarbij direct kans op leuke 
maandprijzen middels Profi le waar-
debonnen ter waarde van 250 eu-
ro. Elke maand in 2016 loot de ban-
den- en onderhoudsspecialist vier 
winnaars uit alle deelnemers in Ne-
derland. “Geweldig nieuws!” Zo was 
de eerste reactie van de heer Boom. 
“Ik ben bij Profi le Car & Tyreservice 
geweest voor winterbanden en voor 
onderhoud van mijn auto. Ik kom 
altijd graag bij Profi le en vond het 
leuk deel te nemen aan deze actie. 
Nog leuker is dat ik nu een van de 
maandwinnaars ben en ik dit mooie 
bedrag win”, vervolgt de enthousias-
te klant van Profi le ABO Aalsmeer.

Jouw Stem Telt prijzenpakket
Klanten die een beoordeling ach-
ter laten op de actie website www.
profi le.nl/jouwstemtelt, maken kans 
op leuke prijzen. De notaris trekt 
daaruit elke maand liefst vier win-
naars, voorheen waren dit er twee 
per maand. Deze winnaars ontvan-
gen een waardebon van liefst 250 
euro te besteden bij Profi le Car & 
Tyreservice aan onderhoud, ban-
den, APK, velgen, enzovoorts. Zowel 
particulieren als leaserijders kunnen 
deelnemen. Leaserijders kunnen de 
waardebon besteden aan een au-

to in eigen bezit, naar keuze. Ieder-
een die deelneemt wordt sowieso 
beloond in de vorm van een waar-
debon voor een volgende besteding 
ter waarde van tien euro. 

Enthousiaste reacties klanten
Volgens Lisandro Langelaan van 
Profi le Car & Tyreservice ABO 
Aalsmeer, reageren de klanten en-
thousiast op de actie. “Het winnen 
van een prijs spreekt consumenten 
aan, helemaal als daar een kleine 
handeling voor nodig is. Dat merken 
we op al onze vestiging aan de ba-
lie. De actiefl yers liggen altijd klaar 
voor iedere klant. Zo kan de actie 
nooit worden gemist. We wijzen de 
klanten altijd op de actie, maar ve-
len vragen er zelf al naar. Binnen 1 
minuut kan de klant al meedoen, dat 
is een hele kleine moeite voor leuke 
maandprijzen.”

Winter komt eraan, checken
Profi le Car & Tyreservice ABO staat 
in haar drie vestigingen (Aalsmeer, 
Nieuw-Vennep en Hoofddorp) klaar 
om automobilisten de beste ban-
den- en onderhoudsservice te bie-
den en veilig onderweg te sturen. 
Nu de herfst in volle gang is de win-
ter komende maand start, raadt Pro-
fi le Car & Tyreservice aan de auto 
goed te onderhouden en extra aan-
dacht te besteden aan de banden. 
Profi le ABO staat klaar voor de half-
jaarlijkse bandenwissel, van zomer- 
naar winterbanden, en voor gratis 
bandencontroles. Ook het geregeld 
uitvoeren van een Carcheck of een 
onderhoudsbeurt wordt sterk aan-
geraden. Klanten kunnen een af-
spraak maken op de website van 
Profi le: www.profi le.nl/afspraak of 
telefonisch via 0297-328221.

“Weer zo’n mooi Aalsmeers bedrijf”

College B&W op bezoek 
bij Paardensportcentrum
Aalsmeer - Het College van Burge-
meester en Wethouders bezoekt re-
gelmatig bedrijven en organisaties 
om te weten wat bedrijven en or-
ganisaties belangrijk vinden en wat 
er leeft. Het College heeft deze keer 
Paardensportcentrum Wennekers 
bezocht dat gelegen is aan de Mr. 
Jac. Takkade 21, vlak bij het Amster-
damse Bos. Het is met meer dan 350 
paarden een van de grootste pensi-
onstallen van Nederland. 
Paardensportcentrum Wennekers is 
een paarden pensionstal waar alle 
facetten van de paardensport beoe-
fend kunnen worden. Van dressuur 
tot springen en van western tot de 
mensport. Een eigen ruiterpad leidt 
ongestoord direct naar het Amster-
damse Bos voor kilometers lange 
buitenritten. Het complex is geves-
tigd op een terrein van 38 hectare 
groot. Door deze enorme ruimte kan 
het Paardensportcentrum voor een 
groot aantal paarden een unieke 
plek creëren. Voor vrijwel alle paar-
den heeft Wennekers bijvoorbeeld 
een privé landje. Zij willen paar-

den en pony’s de mogelijkheid bie-
den om ongestoord van de weide-
gang te kunnen genieten. Daarbij 
heeft de ruiter ten alle tijden direc-
te toegang heeft tot een zeer ruime 
accommodatie. Dit kan de ruiter in 
volledige vrijheid doen, zonder be-
moeienis van derden. De actieve rij-
vereniging organiseert maandelijks 
KNHS spring- en dressuurwedstrij-
den op alle niveaus.
Het bedrijf wordt geleid door Jos 
Wennekers, samen met zijn twee 
zoons Menno en Niels. Zij hebben 
tijdens een rondleiding aan het Col-
lege gesproken over de geschiede-
nis van het bedrijf, maar ook over de 
toekomstplannen. Het bedrijf is re-
centelijk een duurzaamheidspro-
ject gestart en heeft 3.032 zonne-
panelen op het dak laten plaatsen 
en denkt ook na over een mooiere 
ecologische inpassing in de Schin-
kelpolder. Wethouder Economische 
Zaken Ad Verburg: “Weer zo’n mooi 
Aalsmeers bedrijf, dat werkt aan 
duurzaamheid. Een voorbeeld voor 
andere bedrijven.”

Leerzame middag bij OVAK
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 25 no-
vember waren fysiotherapeut Tes-
sa Jannink en ergotherapeut Li-
sa Bosman, beiden werkzaam bij 
PACA (Para Medisch Adviescen-
trum Aalsmeer) te gast bij OVAK. 
Het deel voor de pauze werd inge-
vuld door fysiotherapeut Tessa Jan-
nink, gespecialiseerd in het behan-
delen van ouderen. Het ging vooral 
over; wat kun je allemaal zelf doen 
om langer zelfstandig te blijven wo-
nen en gezond te blijven. Alle aan-
wezige leden van OVAK werden ver-
zocht mee te werken aan een paar 
testjes. Bij de laatste werd het even-

wicht getest en dat ging lang niet bij 
iedereen goed. De boodschap de-
ze middag was: dat ouderen niet te 
snel moeten overgaan op hulpmid-
delen, maar zoveel als mogelijk ac-
tief moeten blijven werken aan een 
zo goed mogelijke conditie. Na de 
pauze gaf Lisa Bosman de aanwe-
zigen een inkijkje wat een ergothe-
rapeut allemaal doet. Naast advie-
zen voor aanpassingen in huis en 
het gebruik van hulpmiddelen, ad-
viseert en helpt een ergotherapeut 
ook bij het aanvragen van hulpmid-
delen. Het was een leerzame thema-
middag.

Wethouder: “Goede zorg belangrijk”

Feest bij opening nieuwe 
serre van ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Burgemeester Jeroen 
Nobel en wethouder Zorg en Wel-
zijn Ad Verburg hebben op 23 no-
vember samen Arie Buijs, Ingrid 
Vonk en Jan van der Linden de nieu-
we serre van ‘t Kloosterhof feestelijk 
geopend. Gezamenlijk knipten zij 
het lint door dat toegang geeft tot 
de nieuwe, moderne ruimte. Wet-
houder Verburg gaf aan in zijn toe-
spraak dat het College van burge-
meester en wethouders goede zorg 
voor wie dat nodig heeft heel be-
langrijk vindt. Wethouder Verburg: 
“Aalsmeerders moeten oud kunnen 
worden in hun gemeente. Inwoners 
blijven door de veranderingen in de 
zorg steeds langer thuis wonen. Het 
is daarom belangrijk dat ze bij ver-
zorgingstehuizen in de buurt terecht 
kunnen voor zorg, gezelligheid en 
om af en toe te eten. Verzorgings-
huis ’t Kloosterhof is mede daar-
om ook gaan uitbreiden en daar-
om is er nu een hele nieuwe serre 
bij gebouwd. In ’t Kloosterhof zijn 
steeds meer activiteiten voor buurt-
bewoners beschikbaar. Door middel 
van een Wijkservicepas kunnen om-
wonenden gebruik maken van bij-
voorbeeld een maaltijdservice, klus-
dienst, schoonmaak aan huis, alar-

mering. Ook kunnen ze bij ’t Kloos-
terhof gebruik maken van een maal-
tijd of langskomen bij de spelmid-
dagen. Het is heel goed en belang-
rijk dat ’t Kloosterhof zich meer gaat 
richten op de omgeving. Oudere in-
woners willen elkaar wel ontmoe-
ten en bijvoorbeeld samen een uit-
stapje maken met de eigen bus van 
’t Kloosterhof naar bijvoorbeeld de 
Keukenhof. In mei is ‘t Kloosterhof 
begonnen met de wijkservicepas en 
nu maken al meer dan 50 inwoners 
uit de omgeving gebruik van de pas. 
Het is heel goed dat de verpleeg-
tehuizen in gemeente Aalsmeer 
zich open stellen voor de omge-
ving. Zo ontstaan woonzorgzones. 
Inwoners blijven zelfstandig wo-
nen, maar kunnen wel gebruik ma-
ken van service en zorg. Ook kun-
nen ze, als ze dat willen, elkaar op 
deze manier ontmoeten. We probe-
ren in elke wijk zo’n ‘woonservicezo-
ne’ te maken.”
De nieuwe serre heeft de naam Hof-
plein gekregen. De naam is bedacht 
door Jenny de Graaf, omdat mensen 
elkaar op een plein ontmoeten. En 
dat doen ze hier ook. En via ‘hof’ is 
er de verbondenheid met het Kloos-
terhof.

De nieuwe serre van zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat is afge-
lopen woensdag 23 november feestelijk geopend door burgemeester Jeroen 
Nobel, wethouder Ad Verburg, cliëntenraad-voorzitter Arie Buijs, hoofd zorg 
& welzijn Ingrid Vonk en directeurbestuur Jan van der Linden. Het zorgcen-
trum heeft in de serre een tovertafel, de mogelijkheid om virtueel fi etstochten 
te maken en het biljart is weer neergezet. In samenwerking met Vita Welzijn en 
Advies gaan diverse activiteiten georganiseerd worden. Een initiatief van het 
Kloosterhof zelf: Vanaf januari inloopmaaltijden voor omwonenden. 

Fractie wil onderzoek haalbaarheid
VVD stelt vragen over 2e 
supermarkt Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
24 november heeft de VVD tijdens 
de commissievergadering vragen 
gesteld over de vestiging van een 
tweede supermarkt in Kudelstaart. 
Tijdens het wijkoverleg Kudelstaart 
is diverse keren gebleken dat inwo-
ners hier behoefte aan hebben. Ook 
ontvingen raadsleden brieven van 

inwoners met het verzoek te helpen 
om een extra supermarkt moge-
lijk te maken. Uit gesprekken die de 
VVD voerde met ondernemers, blijkt 
dat meerdere ondernemers geïnte-
resseerd zijn in het openen van een 
tweede supermarkt in Kudelstaart. 
“Ondernemers geven aan dat de 
kritische grens voor een super-

markt 4000 inwoners bedraagt. Ku-
delstaart heeft op dit moment ruim 
9000 inwoners. Daarmee is er ruim-
te voor een tweede supermarkt”, al-
dus Teun Treur van de VVD. Op de 
vragen die de VVD stelde, kreeg zij 
maar beperkt antwoord van de wet-
houder. De wethouder ontkende 
niet dat er behoefte is aan een extra 
supermarkt, maar hij noemde vooral 
het gebrek aan ruimte voor een ves-
tiging, gebrek aan ruimte voor par-
keren en bemoeienis van de provin-
cie als redenen waarom die er nu 

nog niet is. Ook gaf de wethouder 
aan nog geen concrete plannen van 
ondernemers te hebben ontvangen.
“Probeer te kijken naar wat er wel 
kan in plaats van uit te gaan van 
wat er niet kan”, zegt Teun Treur. De 
VVD vindt dat inwoners wat te kie-
zen moeten hebben en onderne-
mers ruimte moet worden geboden 
als vraag en aanbod elkaar vinden. 
De VVD wil graag de haalbaar-
heid van een tweede supermarkt in 
het belang van de inwoners in Ku-
delstaart onderzocht zien.



2e katern
Burgemeester op bezoek met bloemen en kopie trouwakte

Echtpaar Alderden-Meijer 
zestig jaar getrouwd

mooi uitzicht. Je ziet zelfs de wa-
tertoren. En we hebben een lift. We 
kunnen vanuit hier zelfs de klein-
kinderen in de gaten houden, want 
die zitten hier beneden op school. Ik 
kom nog bijna elke dag op de kwe-
kerij, maar vandaag en morgen als 
we het feest hebben heb ik een snip-
perdag. Ik wilde niet meer wonen bij 
de firma, want dan zie je te veel. Het 
bedrijf heet Firma D. Alderden Wzn 
en Zn. Ze kweken trosrozen en Hel-
leborus. Voor de trosroos hoeven we 
niet te stoken en in de andere maan-
den staat er Helleborus. De rozen 
gaan via de klok van de veiling Flora-
Holland. En de Helleborus gaat direct 
naar de handel. Die willen ze heel 
graag hebben.” De vader van me-
vrouw Alderden-Meijer was mede ei-
genaar van de verffabriek Heeren en 
Meijer. Het echtpaar heeft de oorlog 
bewust meegemaakt. Dhr. Alderden: 
“We zijn twee keer bijna beschoten. 
De trein die vanuit Aalsmeer richting 
Amsterdam reed kwam namelijk vlak 
langs ons huis. Eén broer van mijn 
vrouw moest onderduiken, want an-
ders moest hij werken in Duitsland. 
In 1953 heb ik nog geholpen bij de 
watersnoodramp in Zeeland, want 
toen zat ik in militaire dienst.” 

Op Facebook
Het echtpaar is helemaal bij de tijd. 
Ze hebben cursus social media en 
iPad-gebruik van de kleinkinde-
ren gehad. En ze Facetimen met de 
kleinkinderen. Ook zitten ze op Face-
book, zodat ze ook alle foto’s van de 
kinderen en kleinkinderen kunnen 
zien. Het echtpaar heeft 5 kinderen 
en 17 kleinkinderen.

Vlnr: Wethouders Jop Kluis (Aalsmeer), De Maa (Ouder-Amstel), Bouma 
(Uithoorn), Bot (Amstelveen), Grondel (Diemen) en Moolenburgh (De Ronde 
Venen). Op de foto ontbreken wethouders Choho (Amsterdam) en Nederstigt 
(Haarlemmermeer). ©Vision Quest, Patrick Hesse

Start online energieloket 
voor duurzaam wonen
Aalsmeer - Op woensdag 23 no-
vember startte het regionale ener-
gieloket voor de regio Amsterdam, 
Amstelland en Meerlanden. Wo-
ningeigenaren uit acht gemeenten 
in deze regio, waaronder Aalsmeer, 
kunnen via dit online platform een-
voudig aan de slag met energiebe-
sparing of duurzame opwekking van 
energie voor hun woning. Op www.
regionaalenergieloket.nl kunnen 
woningeigenaren een online Huis-
Scan doen om te bepalen wat de 
beste energiebesparende maatre-
gelen zijn voor hun specifieke wo-
ning. Bewoners zien meteen wat de 
verwachte kosten en opbrengsten 
zijn van maatregelen zoals zonnepa-
nelen en isolatie, inclusief mogelijk-
heden voor subsidies en financie-
ring. De kennisbank van het ener-
gieloket bevat informatie over ener-
giebesparende maatregelen zoals 
isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, 
zonneboilers en warmtepompen. 
Wethouder Jop Kluis: “Veel wonin-
geigenaren hebben de intentie om 
duurzame maatregelen te nemen 
maar weten vaak niet waar te begin-
nen. Door alle informatie op één di-
gitaal loket te bieden, maken we het 
bewoners makkelijker om daadwer-
kelijk de stap te zetten om hun wo-
ning te verduurzamen of zelf ener-
gie op te wekken. Naast dit nieu-
we regionale loket kunnen inwo-

ners van Aalsmeer nog steeds ge-
bruik maken van het lokale ener-
gieloket van Sienergie. Dit is elke 
woensdagmiddag van 15.00 uur tot 
18.00 uur in het Boekhuis in de Zijd-
straat open voor persoonlijke duur-
zame adviezen.”
Reinier Schneider van het Regio-
naal Energieloket: “Het digitale loket 
ontzorgt woningeigenaren en maakt 
het nemen van energiemaatregelen 
makkelijk en overzichtelijk. De Huis-
Scan geeft in een paar minuten in-
zicht in de mogelijkheden van elke 
woning. Bovendien verwijst het lo-
ket direct door naar lokale en regio-
nale vakbedrijven om eenvoudig of-
fertes op te vragen. Met o.a. een re-
viewsysteem is te zien hoe andere 
woningeigenaren de bedrijven heb-
ben beoordeeld. Woningeigenaren 
zijn met een extra installatiegaran-
tie via het energieloket ook verze-
kerd van een goede afronding.” 

Regionaal 
Het regionaal energieloket is ont-
wikkeld door Bleeve in samenwer-
king met de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en De Ronde Venen. In de 
komende maanden wordt het ener-
gieloket verder ontwikkeld en uitge-
breid met lokale en regionale aan-
bieders. 

Aalsmeervoorelkaar lanceert
Innovatieve app voor 
vrijwilligerswerk
Aalsmeer - Online marktplaats 
voor vrijwillige hulp en aanbod 
Aalsmeervoorelkaar lanceerde 21 
november zowel een vernieuwde 
website als een innovatieve app. 
Beide verlagen de drempel om iets 
voor een ander in Aalsmeer te be-
tekenen. 
Aalsmeervoorelkaar.nl is al meer dan 
drie jaar dé online plek in Aalsmeer 
waar alle vraag en aanbod op het 
gebied van vrijwillige inzet samen-
komt. De site matcht vraag en aan-
bod met elkaar. Zo zijn er inmiddels 
851 unieke matches tot stand geko-
men! Margo Reijerkerk : “Onze am-
bitie is om dit jaar nóg meer mensen 
enthousiast te maken voor vrijwilli-
gerswerk en zo nog meer mensen te 
helpen. Dat doen we door de drem-
pel naar vrijwilligerswerk te verla-
gen: het moet toegankelijker wor-
den én inspirerender. De vernieuw-
de website en het lanceren van een 
app helpt hierbij enorm.”
 
Makkelijk matchen
Aalsmeervoorelkaar lanceert niet 
zomaar een app, maar het nieuw-
ste van het nieuwste: een webapp. 
De webapp maakt het matchen van 
vraag en aanbod gemakkelijker: 
het stuurt bijvoorbeeld de nieuw-
ste en best passende hulpvragen 
door naar vrijwilligers. Vergelijk het 
met het ontvangen van een what-
sapp bericht. Daarnaast krijgen ge-
bruikers in de app ook live aanbe-

velingen te zien van vraag of aan-
bod dat past bij hun interesses. De 
innovatieve technologie zorgt ervoor 
dat de app niet gedownload hoeft te 
worden en dus geen ruimte inneemt 
op de telefoon of tablet. De voorde-
len van een app, zonder de nadelen.

Nieuwe uitstraling website
Ook de website zelf is vernieuwd. 
“De nieuwe huisstijl is fris en in-
spireert, zo is bijvoorbeeld veel be-
ter te zien hoe divers het vrijwilli-
gerswerk op Aalsmeervoorelkaar is. 
Daarnaast inspireren we door te la-
ten zien wat vrijwilligerswerk je op-
levert: je vergroot je wereld, ont-
dekt je talent, ontwikkelt je kennis 
en vaardigheden en kunt er uiter-
aard ook gewoon veel plezier aan 
beleven. Dit doen we door onder 
andere mooie verhalen in de spot-
light te zetten en een vrijwilligers-
werk test met knipoog”, aldus Mar-
go Reijerkerk. “Doordat Aalsmeer-
voorelkaar.nl al het vrijwilligerswerk 
in Aalsmeer verzamelt, vind je ei-
genlijk altijd wel iets wat bij je past. 
Een mooi voorbeeld is Natasja, toen 
ze werkloos werd is ze vrijwilligers-
werk gaan doen. Ze heeft haar hart 
gevolgd en daardoor diverse leuke 
dingen gedaan, lieve mensen ont-
moet en inspirerende verhalen ge-
hoord. Vrijwilligerswerk betekent 
voor haar nieuwe ervaringen op-
doen, leren en een bredere kijk op 
het leven krijgen.” 

Nostalgiaspel tijdens 49ste 
editie van Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 8 de-
cember is de 49ste editie van 
de netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer. Het wordt weer een fees-
telijke editie, aangezien organisator 
Ingrid Claasen haar verjaardag viert. 
Van netwerken wordt ook dit keer 
een avondje uit gemaakt. Tijdens 
deze editie wordt een jaren negen-
tig Nostalgia quiz gespeeld. De net-
werkers worden in groepen gedeeld 
en strijden die avond tegen elkaar. 
Dat is ook Netwerken maar dan an-
ders! Er zijn leuke prijzen te winnen, 
waaronder kaarten voor de Bada-
boom Comedy Club Aalsmeer. Bor-
rel Aalsmeer is vanaf 17.00 uur bij 
àResto Bar & Brasserie gevestigd in 
de Bloemenveiling FloraHolland aan 
de Legmeerdijk. Iedereen is wel-
kom op de netwerkbijeenkomst, ook 
werkzoekenden en de entree is gra-
tis. Niet alleen relaties uit Aalsmeer 
bezoeken de netwerkbijeenkomst, 
maar ook uit andere regio’s in de 
Randstad. Inmiddels hebben meer 

dan 6.200 netwerkers de netwerke-
vents van Borrel Aalsmeer bezocht 
de afgelopen 4 jaar. Dit keer legt Fo-
tografe Léontine van Geffen-Lam-
mers het netwerkevent vast, beel-
dend kunstenares Maaike Bloem-
sma exposeert diverse kunstwerken 
en aandacht wordt gevraagd voor 
Stichting Fedeli uit Aalsmeer. Maat-
schappelijk ondernemen staat hoog 
in het vaandel van Borrel Aalsmeer. 
Om 18.15 uur start het podiumpro-
gramma en pitchen onder ande-
re vijf ondernemers op het podium 
en staat het jaren negentig Nostal-
giaspel op de agenda. De gastvrou-
wen van het MBO College Airport 
uit Hoofddorp heten de bezoekers 
weer welkom. Vanaf 17.00 uur kan er 
tijdens de netwerkborrel een dag-
schotel besteld worden en staat om 
20.00 uur een lange tafel klaar om 
samen te dineren. Deelname is niet 
verplicht. Voor meer informatie, rou-
tebeschrijving en het volledige pro-
gramma: www.borrelaalsmeer.nl

Voorstel naar de raad in de maak
Gemeente wil in 2017 weer 
startersleningen verstrekken
Aalsmeer - Sinds eind 2014 wor-
den er in de gemeente Aalsmeer 
geen Startersleningen meer ver-
strekt. Reden om destijds te stop-
pen met het verstrekken van Star-
tersleningen was het ontbreken van 
financiële middelen. Inmiddels is er, 
enerzijds door het aflossen van le-
ningen en rente-inkomsten en an-
derzijds door het beschikbaar stel-
len van nieuw budget door de ge-
meenteraad, de mogelijkheid om 
de starterslening opnieuw open te 
stellen. De Starterslening gaat uit 
van de gedachte dat veel starters 
die een woning kopen aan het be-
gin staan van hun carrière. De ver-
wachting is dat het inkomen van de-
ze starters in de loop der jaren gaat 
stijgen. Belangrijk kenmerk van 
de Starterslening is dat er de eer-
ste drie jaar geen rente en aflos-
sing hoeft te worden betaald. Op 
1 november 2016 had de gemeen-
te Aalsmeer een bedrag van onge-
veer 851.000 euro direct beschik-
baar. Daarnaast heeft de gemeen-
teraad op 28 januari 2016 besloten 
om 450.000 euro uit het woonfonds 
Aalsmeer beschikbaar te stellen 
voor de uitgifte van Starterslenin-
gen. De bestaande middelen wor-
den als volgt ingezet: 238.209 eu-

ro ten behoeven van de derde ver-
koopfase van Startblok (Dorpsha-
ven). De verkoop start in het eerste 
kwartaal van 2017. En 485.821 euro 
ten behoeve van starterslening voor 
de aankoop van bestaande wonin-
gen. Het openstellen van de Star-
terslening vergt enige voorberei-
ding. Doel is om de regeling op 1 
januari 2017 opnieuw open te stel-
len. Ongeveer 600.000 euro kan be-
schikbaar worden gesteld. De Raad 
dient hierover een besluit te nemen. 
Een voorstel hiervoor zal het college 
van burgemeester en wethouders 
in de eerste helft van 2017 voorleg-
gen aan de raad zodat het geld ui-
terlijk op 1 juli 2017 beschikbaar is. 
De elementen van de huidige Star-
terslening blijven hetzelfde:
· De maximale Starterslening blijft 
20% van de waarde van de woning.
· Gemeenten kunnen nog steeds 
specifiek voor hun gemeente gel-
dende voorwaarden opnemen, om 
lokale doelstellingen te realiseren.
Starters gaan in principe na 3 jaar 
rente en aflossing betalen. Dit geld 
vloeit terug in het Startersfonds. 
Jaarlijks zal worden bekeken hoe-
veel geld er voor het daarop volgen-
de jaar beschikbaar is voor nieuwe 
Startersleningen.

Anton van den Hoek vertrekt 
als directeur van AM match

algemeen directeur van AM Groep 
en vanaf 1 juli 2016 als directeur 
van AM match. AM match is op 1 
juli 2016 voortgekomen uit de voor-
malige AM Groep. AM match is ac-
tief in de regio Amstelland en Meer-
landen en voert in opdracht van de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn de nieuwe Participatie-
wet uit. AM match richt zich op de 
doelgroep uit de Participatiewet met 
een loonwaarde van 40 tot 70 pro-
cent met als doel om deze kandida-
ten te plaatsen bij reguliere werkge-
vers. Voorzitter van het bestuur van 
AM match Ap Reinders (wethouder 
sociale zaken Haarlemmermeer): 
“Mede dankzij de inzet van Anton 
van den Hoed speelt AM match (en 
voorheen AM Groep) een belangrij-

ke én succesvolle rol bij de uitvoe-
ring van de Participatiewet. We zul-
len zijn kennis en kunde op dit ge-
bied enorm missen en het kan niet 
anders dan dat hij ook zijn nieuwe 
functie tot een succes maakt. We 
gaan zo snel mogelijk voor een ade-
quate opvolging zorgen.” Anton van 
den Hoed gaf de afgelopen perio-
de als kwartiermaker leiding aan de 
transitie van AM Groep naar AM 
match. Hij was onder andere ver-
antwoordelijk voor het plaatsen van 
het personeel, het vinden en in-
richten van locaties voor de huis-
vesting en het introduceren van de 
nieuwe organisatie bij de werkge-
vers en opdrachtgevers. Op 1 ju-
li van dit jaar was de transitie afge-
rond en werd Anton van den Hoed 
algemeen directeur van AM match.

Benefiet ‘Heart for Children’ 
voor weeskinderen Oeganda 
Amstelland - Vrijdagavond 2 de-
cember is er weer een benefiet-
avond in de tropische kas aan de 
Noorddammerweg 87. Voor de 
Stichting Heart for Children wordt 
een Hollandse avond georgani-
seerd. Het belooft een knallende 
avond te worden met volop Holland-
se muziek, verzorgd door een dj en 
een hapje en een drankje. 
Bovendien is er deze avond een pri-
meur: Martijn presenteert en ver-
koopt er zijn eerste CD ‘Mag ik dan 
bij jou’, waarvan de opbrengst ge-

heel ten goede komt aan de Stich-
ting. Doel van de avond is om geld 
in te zamelen voor studieboeken 
voor de Christelijke school, en te-
vens weeshuis, in Oeganda, waar 
inmiddels ruim 125 kinderen wonen 
en leren. Dit project wordt mede on-
dersteund door de Stichting Ont-
wikkelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA). Er zijn nog enkele kaar-
ten à 7,50 euro verkrijgbaar via 06-
53647782. Aanvang is 19.30 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.heart-
4children.org

Hoe strooizout uit lage bak halen? 
Weten jullie misschien hoe ik ie-
mand kan voordragen voor een lint-
je of minstens een oorkonde? De-
ze Willy Wortel heeft een prachti-
ge strooizoutbak bedacht voor de 
winter. Fantastisch! Hij heeft hem 
ook laten plaatsen bij de senioren-
flat, omdat er in het straatje niet ge-
strooid wordt. De bewoners krij-
gen zo de mogelijkheid om het zelf 
te doen. Perfect, geen probleem, dit 
doen ze al 14 jaar. Maar, nu komt 
het. De gemiddelde leeftijd van de 
bewoners is inmiddels 82/83 jaar 
met en zonder rollator en met en 
zonder handicap. Ook wonen er 
mensen met een lichamelijke handi-
cap en beperkt verstandelijk gehan-
dicapten. De oude strooibak heeft 
er jaren gestaan, zonder problemen. 
Maar nu moest hij plotseling inge-
graven worden.
Waarom? Omdat de jeugd ermee 
aan de haal ging, kreeg ik te horen 
na mijn telefoontje met de gemeen-
te. Nou, dan is de Kudelstaartse 
jeugd waarschijnlijk beter opgevoed 
door hun ouders als die in Amstel-
veen, want wij hebben er nog nooit 
last mee gehad!.
Nu moet u mij vertellen hoe wij het 

strooizout uit de bak moeten halen?
Ze hebben er helaas geen zout-
vaatje bij gezet! Wij moeten op ons 
knieën gaan liggen om met kracht 
en twee handen de bak te openen, 
dan met je hoofd naar beneden en 
scheppen. Met een beetje mazzel 
natuurlijk, anders kukel je met je 
hoofd naar beneden. Is dat om vast 
te wennen hoe het is ondergronds?
En als er geen sterke man bijtijds 
aankomt om je op tijd op te tillen, 
dan zit je op je knieën vastgevroren 
aan de grond. Ook weer eens wat 
anders! Want alleen als het vriest 
moet je strooien, anders hoeft het 
niet!
Degene die dit bedacht heeft had 
vast hele nare ouders en grootou-
ders.! De bak moest ook nog eens 
geplaatst worden in de door ons 
aangelegde tuin, door medebewo-
ners aangelegd en onderhouden. 
En waar wij inmiddels bomen en 
planten ter nagedachtenis in heb-
ben van overleden flatgenoten! U 
begrijpt, wij zijn echt niet super ge-
lukkig met deze strooibak. Heel be-
nieuwd of de gemeente met een op-
lossing komt... 
I.A.Raaijmakers, Kudelstaart

,

ingezonden

Aalsmeer - De heer en mevrouw Al-
derden-Meijer zijn 60 jaar getrouwd. 
Het bruidspaar ontving een geluk-
wens van Zijne Majesteit de Koning. 
Ook kwam burgemeester Jeroen No-
bel maandag 28 november met een 
prachtig bos bloemen en een kopie 
van de trouwakte op visite bij het stel. 
Burgemeester Nobel feliciteerde het 
bruidspaar en de aanwezige doch-
ters hartelijk. 

Schaatsbaan
In het gesprek met de burgemeester 
werden veel zaken besproken. Me-
neer en mevrouw Alderden-Meijer 
kennen elkaar al heel lang. Ze ken-
den elkaar van de kerk. Maar op de 
landschaatsbaan is de liefde opge-
bloeid. Deze landijsbaan lag toen op 
de plek waar nu het Seringenpark is. 
Mevrouw Alderden-Meijer: “Zes jaar 
later trouwden we in het oude ge-
meentehuis.” De heer Alderden: “Ik 
werkte bij mijn vader in de kweke-
rij. Mijn vader had toen een huis ge-
bouwd voor ons aan de Aalsmeer-
derweg, tussen de Kerkweg en de 
Machineweg in. Daar woont nu on-
ze zoon in. In 2000 ben ik uit de fir-
ma gegaan. Toen zijn we naar de Co-
lumbiahof verhuisd. Je hebt hier heel 

Amstelland - Anton van den Hoed 
vertrekt per 8 januari 2017 als direc-
teur van AM match. Na ruim 15 jaar 

gaat hij een nieuwe uitdaging aan 
in het bedrijfsleven. Van den Hoed 
werkte sinds 1 september 2001 als 
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Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 2 december halen leden van 
de Tennisvereniging Kudelstaart 
en Muziekvereniging Flora het ou-
de papier op. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden. Met de op-
brengst van het oude papier steunt 
de Supporters Vereniging financi-
eel alle Kudelstaartse verenigingen. 
Dus verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand 
en help het verenigingsleven.

Bevorderen kwaliteit woon-, werk- en leefomgeving

Tweede tranche Stichting 
Leefomgeving Schiphol
Aalsmeer - Op 1 november is de 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
aangevangen de tweede tranche 
van het leefbaarheidsfonds door 
middel van het starten van het pro-
gramma individuele maatregelen. 
Het doel van de stichting is het be-
vorderen van de kwaliteit van de 
woon-, werk- en leefomgeving in de 
Schipholregio.
De financiers, te weten Luchthaven 
Schiphol, provincie Noord-Holland 
en het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, hebben de gelden 
van het leefbaarheidsfonds onder-
gebracht bij de Stichting Leefomge-
ving Schiphol. Deze gelden betrof-
fen de afgelopen jaren in een eer-
ste tranche 30 miljoen euro. Bij de 
tweede tranche is opnieuw 30 mil-
joen euro beschikbaar.
De stichting heeft een onafhanke-
lijk bestuur dat alle aanvragen be-
oordeelt. De heer Bernt Schneiders 
is onlangs benoemd tot voorzitter 
van dit bestuur. Hij volgt hiermee de 
heer J. Hoffscholte en daarvoor de 
heer H. Meijdam op.

De Stichting heeft in de afgelopen 
jaren in samenwerking met betrok-
ken gemeenten en bewonersverte-
genwoordigers met gelden uit de 
eerste tranche een aantal projec-
ten succesvol gerealiseerd. Zo heeft 
het treinstation Halfweg-Zwanen-
burg extra voorzieningen gekregen, 
is de buitenruimte van studenten-
campus Uilenstede in Amstelveen 
vernieuwd, en is in Uithoorn het re-
creatiepark het Vrije Noortveen ver-
rezen. Daarnaast heeft de stichting 
ongeveer 50 individueel gedupeer-
den geholpen met bijvoorbeeld het 
isoleren van huizen of het faciliteren 
van verhuizingen.
Het uitgangspunt voor de tweede 
tranche is nog steeds dat een om-
geving, die door de aanwezigheid 
van Schiphol onevenredig zwaar 
wordt belast en (ruimtelijke) beper-
kingen krijgt opgelegd, in aanmer-
king komt voor aanvullende voorzie-
ningen om de leefbaarheid te verbe-
teren of in stand te houden.
De tweede tranche van de stichting 
bestaat net als bij de eerste tran-

che uit drie programma’s: Bij het 
programma individuele maatrege-
len gaat het om situaties van bewo-
ners die vlakbij de luchthaven wo-
nen en die naar de geest van de wet 
wel maar naar de letter van de wet 
niet in aanmerking komen voor wet-
telijke compensatie en die als schrij-
nend kunnen worden aangemerkt, 
de individueel gedupeerden. In het 
programma gebiedsgerichte projec-
ten gaat het om omgevingsprojec-
ten die bijdragen aan de verbete-
ring van de leefbaarheid in een be-
paald gebied. Daaronder vallen zo-
wel grote ruimtelijke projecten als 
projecten/activiteiten in het kader 
van sociale cohesie. Dit program-
ma start begin 2017 en is mede ge-
baseerd op een nadere studie van 
RIVM naar zwaar belaste gebieden 
en mogelijke maatregelen ter verbe-
tering van de leefbaarheid.
Het programma herstel Vortex-
schade betreft windturbulentie door 
overvliegende vliegtuigen. Hierdoor 
raken daken van huizen soms be-
schadigd. Dit wordt direct hersteld 

met financiering door de Stich-
ting en loopt door tijdens de twee-
de tranche.
De tweede tranche start met het 
programma individueel. Het gaat 
daarbij dus om bewoners vlakbij de 
luchthaven (binnen het 20 Ke-ge-
bied) bij wie sprake is van een feite-
lijk onleefbare situatie en die op ba-
sis van wet- en regelgeving op geen 
andere manier kunnen worden ge-
compenseerd. Indien uit een aan-
vraag blijkt dat hier - op individuele 
basis - sprake van is wordt samen 
met de gedupeerde een op zijn pro-
blematiek toegesneden oplossing 
gezocht. De ervaringen tijdens de 
eerste tranche hebben geleerd dat 
de meeste mensen verzoeken om 
geluidsisolatie. Het kan voorkomen 
dat de situatie van een aanvrager 
dermate onhoudbaar is dat isolatie 
niet helpt en samen met de aanvra-
ger naar een andere aanvaardbare 
oplossing moet worden gezocht. In 
uitzonderlijke situaties kan dat be-
tekenen dat verhuizing noodzakelijk 
is. Individuele problemen vragen nu 
eenmaal om individuele oplossin-
gen. Daarom is het ook mogelijk om 
bijstand te bieden op sociaal-, me-
disch- en maatschappelijk gebied.
Nieuwe individuele probleemsitu-
aties kunnen zich via de gemeen-
te, bewonersvertegenwoordigers 
van de Omgevingsraad Schiphol of 
rechtstreeks bij de Stichting mel-
den. Zie ook www.leefomgeving-
schiphol.nl

ZAAI zorgt voor verbinding
Aalsmeer - ZAAI is een initiatief van 
de Gemeente Aalsmeer. Aan de hand 
van een coach-traject, waaronder 
verschillende masterclasses, worden 
ondernemers die een eigen bedrijf 
willen starten gedurende een half 
jaar ondersteund. Tien ondernemers 
kwamen voor het project in aanmer-
king. Aan de Nieuwe Meerbode ver-
tellen zij hun ervaring. Deze week is 
aan het woord Daniëlle Jonker van 
Soep Aalsmeer. Na lang in de notari-
ele branche te hebben gewerkt was 
daar ‘opeens’ de burn-out. In een pe-
riode van bezinning die daarop volg-
de, kwam Daniëlle Jonker tot de ont-
dekking dat zij eigenlijk iets heel an-
ders wilde gaan doen. Zij kwam uit 
op voeding. “Ik werd heel nieuws-
gierig wat voor invloed voedsel heeft 
op het lichaam en de geest van de 
mens. Ik ben een opleiding gaan vol-
gen als gewichtsconsulente; dat be-
helst een studie in voedingsleer, later 
volgden ook fysiologie (bewegings-
leer), kind-voeding en sport-voe-
ding. Na de afronding ben ik een ei-
gen praktijk begonnen in de School-
straat, dat was in 2009. Daar heb ik 
zowel kinderen als volwassenen be-
geleid. Het bleek dat het voor mijn 
cliënten toch behoorlijk ingewikkeld 
was om het gezinsleven en werk te 
combineren met gezond koken. Als 
extra dienstverlening ben ik voor hen 
soepen gaan maken. Op een gege-
ven moment was ik zoveel tijd kwijt 
aan het maken van de soepen, dat 
ik besloot mij geheel te gaan weiden 
aan het bereiden van soepen. Ik heb 
mijn praktijk beëindigd en maak nu 
vegetarische soepen van biologisch 
gekweekte groenten.” Het werden 
niet ‘zomaar’ soepen. “Ik wilde aan 
mijn project een maatschappelijk 
doel verbinden. Ieder mens - onge-
acht situatie of afkomst - heeft recht 
op voedsel.” 

Eerste levensbehoefte
“Voedsel is niet alleen de eerste le-
vensbehoefte, voedsel is veel meer 
dan eten alleen. Met elkaar eten be-
tekent verbinden, gesprekken, dialo-
gen, discussies aangaan en gezellig-
heid creëren. Vanuit die gedachte is 
Soep Aalsmeer ontstaan. Ik heb con-
tact gezocht met André en Inge Zek-
veld van Oost Oogst, wat een fantas-
tische mensen! Zij hebben verschil-
lende kassen waarin zij allerhan-
de groentes kweken, bestemd voor 
consument, restaurants en een apar-
te kas voor de Voedselbank. Ik wil-
de persé van de door hen gekweekte 
biologische groenten soepen maken. 
Een deel van de opbrengst is ook be-
stemd voor de Voedselbank. Op hun 
terrein staat een koelkast waarin de 
groentes en de eigengemaakte Soep 
Aalsmeer te koop zijn.” 

Waarom ZAAI?
‘Ik ben met Soep Aalsmeer in een 
andere branche terecht gekomen, 

Soep Aalsmeer vraagt om een ande-
re manier van aanpak. Daarom heb 
ik mij bij ZAAI aangemeld. Ik heb 
mijn verhaal - met mijn missie en het 
voor ogen staande doel - aan de ju-
ry gehouden en aan de hand daar-
van ben ik gekozen. En nu - tot volle 
tevredenheid - één van de tien deel-
nemers voor het coach-traject. Wat 
ZAAI je leert is op een andere ma-
nier naar ondernemen kijken. Ge-
zien de contacten die ik nu al weet 
te leggen werpt dat zijn vruchten 
af. Tijdens het coach-traject leer je 
jouw visie, doelen en missie te ver-
talen naar de praktijk toe. ZAAI leert 
je ook jouw kennis te delen hetgeen 
een saamhorigheid oplevert die niet 
alleen heel prettig is, maar ook prak-
tisch gezien veel oplevert. Hoewel wij 
nog maar net gestart zijn, is de on-
derlinge verbintenis sterk. Ik ben er 
zeker van dat na de afronding van 
het coach-traject de contacten zul-
len blijven. De ondersteuning en het 
netwerk wordt gedeeld. De gun fac-
tor is heel groot. Dat geeft ZAAI ons 
mee.” Voor meer informatie: Kirsten 
Verhoef, projectorganisator ZAAI, te-
lefoon 0297-366182 of mail: info@
zaaiaalsmeer.nl 
Janna van Zon

Daniële Jonker van Soep Aalsmeer.

‘s Nachts groen door heel 
veel halsbandparkieten
Kudelstaart - In de Aletta Jacobs-
straat, aan de kant van het water 
met aan de overkant de Albrecht-
straat, overnachten sedert enkele 
weken vele halsbandparkieten. De 
globale telling afgelopen woens-
dagavond 23 november kwam op 
minimaal 240 vogels. Zo tegen de 
schemer verzamelen de vogels zich 
om met elkaar de nacht door te 

brengen. De bomen zijn ‘s nachts 
groen gekleurd. In de ochtend, met 
het licht worden, begint het gekwet-
ter weer en zijn de vogels om ne-
gen uur weer uitgezworven over de 
wijde omgeving. “Ik vind dit zo een 
aparte gebeurtenis en wil dit graag 
met iedereen delen, daarom bijge-
voegde foto”, aldus inzender Theo 
Kerklaan. Inderdaad bijzonder!

Van 2 tot en met 4 december
Vogeltentoonstelling in 
dorpshuis De Reede
Rijsenhout - Vogelvereniging 
De Rijsenvogel organiseert in het 
weekend van 2 tot 4 december 2016 
weer zijn jaarlijkse tentoonstelling. 
Op deze regionale tentoonstelling 
worden door leden gekweekte vo-
gels tentoongesteld, nadat ze door 
erkende keurmeesters van de Ne-
derlands bond (de NBvV) zijn ge-
keurd op hun kwaliteit en kleur. 
De vereniging is er trots op dat het 
weer is gelukt dankzij de leden om 
een aantal van 500 vogels op de-
ze show bijeen te brengen. Onder 
dit aantal vogels zit bijvoorbeeld het 

kleinste vogeltje (goudbuikje) maar 
ook de grootste namelijk een Rood-
vleugel Ara. Ook is er een vrije ver-
koop stand waar door leden zelf 
gekweekte vogels te koop zijn, ook 
voor voer en vogelbenodigdheden 
kan men hier terecht. De openings-
tijden van de tentoonstelling zijn 
van vrijdag 2 december van 20.00 
tot 22.00 uur, zaterdag 3 decem-
ber van 10.00 tot 20.00 uur en zon-
dag 4 december van 10.00 tot 16.00 
uur in Dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat 14 in Rijsenhout. De 
toegang is gratis. 

Dia-lezing over Belize bij 
Groei en Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Art Vogel verzorgt op 
donderdag 8 december een lezing 
over het land Belize bij Groei en 
Bloei. Het voormalige Brits Hondu-
ras, ligt in Centraal Amerika. Grenst 
aan Guatemala en Mexico schier-
eiland Yucatan. Heeft een tropisch 
klimaat en ligt in de hurricane ge-
voelige zone. Belangrijke beziens-
waardigheden, het tweede grootste 
barrière rif en als je niet van duiken 
houdt, biedt de Flora en zeker ook 
de avifauna veel moois. Belize ligt 
namelijk op de transmigratie rou-
te van Noord naar Zuid, vele vogels 
vanuit Noordelijke streken brengen 
hier de winter door. Het is dan ook 
met name in de wintermaanden een 
waar paradijs om te bezoeken. Het 
merendeel van Belize is laag land, 

en in de regentijd ontstaan gro-
te meren die een belangrijke foe-
rageer gebied vormen voor de vele 
watervogels. Er is wat cultuur betreft 
veel te beleven, bezoek aan de vele 
Maya tempels is een must, indruk-
wekkende bouwwerken waarvan 
het nog steeds raadselachtig is hoe 
men deze heeft kunnen bouwen. De 
flora biedt vele boeiende en fraaie 
planten, orchideeën zijn talrijk, en 
de Passiebloemen, vleesetende 
planten, Heliconia en nog veel meer 
fraais. Zin in een tropische ervaring? 
Kom dan naar de lezing van Art bij 
Groei en Bloei op 8 december van-
af 20.00 uur in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. De aan-
vang is 20.00 uur, de toegang gratis. 
Koffie en thee staan klaar.

Rescueboot voor Westeinder Zeilwedstrijden

Schipholfonds reikt 71.000 
euro uit in regio Schiphol
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heb-
ben Schipholfonds bestuursleden 
Paul Luijten en Menno de Haan een 
bedrag van ruim 71.000 euro uitge-
reikt aan organisaties actief op het 
gebied van sportief bewegen in de 
omgeving van Schiphol. Het was 
de laatste uitreiking van 2016. Het 
Schipholfonds is een initiatief van 
Amsterdam Airport Schiphol en 
heeft als doel de maatschappelij-
ke betrokkenheid van de luchtha-
ven met de omgeving tot uiting te 
brengen. 
Uit Aalsmeer heeft de Stichting 
Westeinder Zeilwedstrijden een be-
drag van 5.000 euro gekregen voor 
de aanschaf van een rescueboot. 
Hockeyvereniging Pinoké in Amstel-
veen mocht een bedrag van 4.550 
euro in ontvangst nemen voor de 
aanschaf van zaalhockey materiaal 

en korfbalvereniging ACKV Oranje 
Nassau uit Amstelveen een cheque 
van 1.493 euro voor den aankoop 
van korfbalmateriaal. Badminton-
vereniging De Kwakel is getrak-
teerd op een donatie van 1.450 euro 
en gaat hiervan shuttles en rackets 
kopen. Het Schipholfonds is in 1994 
opgericht, op initiatief van Amster-
dam Airport Schiphol, met als doel 
de maatschappelijke betrokkenheid 
van de luchthaven met de omgeving 
tot uiting te brengen. Het fonds ont-
vangt jaarlijks een schenking van 
de luchthaven. Het Schipholfonds 
steunt projecten die als thema spor-
tief bewegen hebben. Voor dit the-
ma is gekozen omdat bewegen bij 
uitstek mensen verbindt en bij-
draagt aan goede gezondheid. Meer 
informatie kunt u vinden op de web-
site www.schipholfonds.nl

Financiën naar 4 kinderprojecten
Laatste bericht Stichting 
Tsjernobyl Kinderen
Aalsmeer - In het voorjaar heeft 
de Stichting Tsjernobyl Kinderen 
Aalsmeer bericht op korte termijn 
haar werkzaamheden te gaan be-
eindigen. Op 26 april was het 30 
jaar geleden dat de ramp plaats 
vond en vele gebieden werden ge-

troffen door een grote wolk met ra-
dioactief materiaal, in het bijzon-
der Wit-Rusland. Dit had grote ge-
volgen voor de gezondheid van vol-
wassenen, maar vooral ook voor 
kinderen. Dit leidde tot de oprich-
ting van de Stichting Tsjernobyl Kin-

Kerstverkoop bij ‘Ceres’
Regio - Vanaf dinsdag 6 decem-
ber aanstaande om 10.30 uur heeft 
Ceres Kringloopcentrum heel veel 
kerstartikelen in de winkel staan. 
Kerstbomen, kerstversieringen, 
kerstballen, kookboeken voor de 
feestdagen en mooie kerstcadeau-
tjes. Ceres kringloopcentrum zorgt 
ervoor dat iedereen een prachtig 
kerstfeest kan vieren. Stichting Ce-
res is een organisatie zonder winst-
oogmerk. De Stichting streeft ernaar 
om geld over te houden aan de ver-
koop van kringloopgoederen, zodat 
zij daarmee goede doelen kan steu-
nen. In het verleden zijn onder an-
dere aan Kika en Stichting Aap do-
naties gedaan. En in 2016 nog aan 
de Kinderboerderij in Uithoorn. De 
Stichting is daarbij wel afhanke-
lijk van wat de bevolking aflevert bij 
het kringloopcentrum. Gooi uw arti-

kelen niet direct weg. Vaak kunnen 
de medewerkers van het kringloop-
centrum voor deze artikelen nog 
heel goed een tweede leven ver-
zorgen. Denk aan meubels, boeken, 
platen en cd’s, glas- en aardewerk, 
kleding, speelgoed, lampen, elektri-
sche apparatuur en kerstartikelen. 
Het magazijn is maar liefst zes da-
gen per week open voor het afge-
ven van goederen. Ceres Kringloop-
centrum organiseert ook vaak ac-
ties. Grote kortingen op de toch al 
zeer lage prijzen. Deze acties wor-
den via de website, Facebook en 
twitter bekend gemaakt. De winkel 
aan de Industrieweg 33 Uithoorn is 
voor onder andere de kerstverkoop 
geopend op de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.30 tot 
16.30 uur en op de woensdag en za-
terdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Kerstkienen bij 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op donderdag 8 de-
cember organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse Kerst-
kienavond, waar vele mooie prij-
zen mee te winnen zijn. In totaal 
worden er vier rondes gekiend met 
in elke kienronde een grote jack-
potprijs. Tussendoor is er een gro-
te loterij waarmee ook leuke prij-
zen zijn te winnen, waaronder een 
fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en 
kennissen mee naar deze gezellige 
Kerstkienavond, waar voor groot en 
klein iets te beleven valt. Het kienen 
is in het Kloosterhof in de Clematis-
straat en begint om 20.00 uur. Zaal 
open vanaf 19.00 uur. Voor inlichtin-
gen: 06-10666878.

Nieuwe samenwerking 
kinderboerderij en OTT
Aalsmeer - Op vrijdag 18 novem-
ber was het een heuglijke dag voor 
kinderboerderij Boerenvreugd. 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
(SKBA) en Stichttinng Ons Tweede 
Thuis (OTT) sloten op die dag een 
nieuwe samenwerkingsovereen-
komst, voor de komende 5 jaar. In 
het bijzijn van bezoekers, cliënten, 
beheerders, vrijwilligers en bestuur-
ders werd de overeenkomst gete-
kend. In de overeenkomst is een 
aantal zaken geregeld, zoals afspra-
ken over wederzijdse verantwoor-
delijkheden en verwachtingen. Bij-
voorbeeld over hoe beslissingen 
over de boerderij worden genomen, 
welke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden de beheerders heb-
ben om namens Boerenvreugd za-

ken te regelen. Met de onderteke-
ning van de samenwerkingsover-
eenkomst is een belangrijke bouw-
steen voor de toekomst gewaar-
borgd. OTT-vertegenwoordiger San-
der Vastenhout spiegelde de kern-
waarden van Ons Tweede Thuis aan 
de eigenschappen van SKBA: Zelf-
bewust, lef, kwetsbaar, verbinding 
en krachtig. Hij gaf aan blij te zijn 
met Boerenvreugd als voorbeeld-
model voor andere boerderijen. Bij 
afwezigheid van voorzitter René 
Kroon deed secretaris Bob Zwar-
tendijk het woord namens de SK-
BA. Hij verwoordde de waardering 
vanuit de vrijwilligers en het bestuur 
voor de beheerders, vooral op het 
gebied van dierenverzorging en ge-
zondheidsbeleid.

deren Aalsmeer (STKA). In de de-
cennia daarna logeerden meer dan 
250 kinderen in Aalsmeer en Ku-
delstaart waar zij liefdevol in gastge-
zinnen werden opgenomen. Verbe-
tering van hun gezondheid was pri-
oriteit nummer één. Om steeds weer 
voldoende financiën bijeen te bren-
gen is nooit tevergeefs een beroep 
gedaan op de plaatselijke overheid, 
het bedrijfsleven, particulieren, de 
kerken en scholen. Het bestuur van 
de STKA kijkt daar met veel voldoe-
ning op terug. Redenen om de werk-
zaamheden te gaan afronden zijn: In 
Wit-Rusland horen ouders dat de 
radioactieve straling is afgenomen; 
inmiddels hebben nieuwe rampen 
plaatsgevonden die de aandacht 
vragen en door de economische si-
tuatie behoren steeds meer ouders 
tot de tweeverdieners waardoor op-

vang moeilijker wordt. De financiële 
afronding van dit project is nu aan-
staande. De laatste financiën zullen 
worden overgemaakt aan Moldavië 
via de stichting Max maakt mogelijk 
(zorg van grootouders voor kleinkin-
deren); Mongolië waar warme maal-
tijden verstrekt worden aan kinde-
ren waarvoor de ouders niet kun-
nen zorgen; Zambia Child Founda-
tion, ten behoeve van een drinkwa-
terpomp omdat stromend water veel 
betekent voor de gezondheid van de 
kinderen en in eigen land naar Kika 
waar voor kinderkanker bestrijding 
heel veel geld nodig is om stappen 
voorwaarts te kunnen zetten. Nog-
maals wil het bestuur een ieder, die 
op welke wijze dan ook heeft bij-
gedragen om dit project 30 jaar te 
kunnen uitvoeren, daarvoor bijzon-
der hartelijk bedanken.

Oud papier voor 
‘Con Amore’

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eerste 
maandag van de maand een con-
tainer staan op de parkeerplaats 
van The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Maandag 5 december 
kan de container weer gevuld wor-
den met oud papier, karton en ver-
pakkingsmateriaal door zowel parti-
culieren als bedrijven. De opbrengst 
komt ten goede van de koorkas. De 
container is aanwezig van 10.00 tot 
19.00 uur. Inlichtingen bij Arie Ko-
ningen: 0297-323847.
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Gezellig Pietenfeest met ook Sinterklaas. Foto: www.kicksfotos.nl

Gezellig Pietenfeest met 
ook de Sint in Centrum
Aalsmeer - Pietenfeest was het af-
gelopen zaterdag 26 november in 
het Centrum. Zo’n vijftien tot twintig 
Pieten hebben diverse winkels be-
zocht en hebben flink inkopen ge-
daan. Maar natuurlijk was de groot-
ste aandacht voor alle jeugdige be-
zoekers aan het Dorp. De jongens 
en meisjes vonden het prachtig. Ze 

dansten mee op de muziek van DJ 
Piet, gingen op de foto met de Pie-
ten en natuurlijk gingen de peper-
noten er in als ‘koek’. De Pieten zijn 
ook nog op de molen geklommen, 
even van het uitzicht genieten. Het 
was een heel gezellige middag, zo 
vonden alle ondernemers, bezoe-
kers en de Pieten zelf. En Sinter-

klaas, want ook hij had tijd vrij ge-
maakt om rond te wandelen, te ge-
nieten van het gevarieerde winkel-
aanbod en van het heerlijke herfst-
zonnetje.

Star Wars Event
Sinterklaas en de Pieten kwamen 
ook nog oog in oog te staan met 

Sinterklaas en Spelpieten in 
winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - Sinterklaas is weer 
in het land en dat is de afgelo-
pen weken wel goed te merken in 
Kudelstaart. Na een prachtige in-
tocht waar Sinterklaas weer aan 
de Loswal aan is gekomen, slaapt 
de Sint nu al een week in Ku-
delstaart. Dagelijks mag de goed-
heiligman prachtige tekeningen 
bij zijn werkkamer ontvangen, die 
natuurlijk ook gewoon boven zijn 
bed worden opgehangen. Naast 
alle schoenen die hij ‘s nachts 
moet vullen heeft Sinterklaas 
het erg druk de komende week 
met huisbezoeken en bezoeken 
aan scholen. Ondanks alle druk-
te heeft de Sint tijd gevonden om 
op zaterdag 3 december het win-
kelcentrum Kudelstaart te bezoe-
ken. Na het succes van vorig jaar 
zal Sinterklaas ook dit jaar weer 
het winkelcentrum in Kudelstaart 
aandoen. In zijn twee uur duren-
de bezoek zal Sinterklaas plaats-
nemen in een fotobooth waar er 
de gelegenheid is om een praatje 
te maken en om kosteloos op de 
foto te gaan met Sinterklaas. Net 
als vorig jaar zal Serena Bregman 
fotografie voor de fotografie zor-
gen waarna de foto’s op de Fa-
cebookpagina van ‘Sinterklaas in 

Kudelstaart’ geplaatst zullen wor-
den. De ideale kans dus om een 
leuke foto te krijgen van uw kind 
met Sinterklaas. Daarnaast zijn er 
op het plein van het winkelcen-
trum meerdere spelletjes te vin-
den die samen met de vele Pie-
ten gespeeld kunnen worden. De 
middag is van 11.00 tot en met 
13.00 uur en in deze tijd zal er ook 
eten en drinken verzorgt worden 
door Winkelcentrum Kudelstaart. 
Kom dus allemaal langs tijdens 
dit leuke evenement!

beste vreemde ‘gasten’. Het wa-
ren de personages van Star Wars, 
die zich op uitnodiging van Boek-
huis Aalsmeer in de Zijdstraat lieten 
zien om aandacht te vragen voor het 
speciale Star Wars Event in het lege 
pand naast de boekwinkel. Er wa-
ren boeken, kleurplaten en kinderen 
(en volwassenen) mochten op de fo-
to met de ‘space’ figuren van de be-
kende filmserie. Constantijn Hoff-
scholte van Boekhuis: Het was, zeg 
maar gerust, een niet-alledaags ge-
zicht, maar wel een heel leuke dag. 
We schatten dat er tussen de 200 en 
300 mensen zijn geweest. Veel kin-
deren, een aantal ook verkleed, maar 
ook enthousiaste volwassenen. De 
personages van Dutch Garrison wa-
ren natuurlijk de grote attractie, een 
superfijne club om dit samen mee te 
kunnen doen. Hun Ewok-schietbaan 
was ook een hit. Verder konden de 
kinderen kleuren en hadden we na-
tuurlijk de boeken en strips die ook 
veel bekijks trokken.”

Wintermarkt
Het volgende evenement in het 
Centrum is een sfeervolle winter-
markt op zaterdag 10 december. 
Er komen diverse kramen met leu-
ke kerst- en sfeercadeaus voor de 
altijd gezellige decembermaand. Er 
zijn passende hapjes en drankjes 
verkrijgbaar, er is muziek en voor 
de kinderen wordt een schaatsbaan 
geopend en zij mogen kerststuk-
jes maken. Alvast noteren dus. De 
moeite waard om in eigen dorp te 
gaan winkelen!

Ziekenhuis Amstelland zet nieuwe koers uit

Gezondheidscentrum 
De Waterlinie verkocht
Regio - Het Gezondheidscen-
trum De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan is niet meer in eigen-
dom van Ziekenhuis Amstelland in 
Amstelveen. Het gebouw is door de 
ziekenhuisorganisatie verkocht aan 
een vastgoedfirma waarbij de offici-
ele overdracht op 16 december a.s. 
plaatsvindt. Er zijn echter wel huur-
contracten afgesloten voor onder 
meer de afdeling waar specialisten 
poliklinieken draaien, de afdeling 
Radiologie en het laboratorium. De 
reden van de verkoop is dat Zieken-
huis Amstelland zich op haar kern-
taken wil richten, namelijk het verle-

nen van goede zorg aan patiënten. 
Daar hoort het beheren en verhuren 
van een pand volgens het bestuur 
niet bij. Daarvoor zijn andere orga-
nisaties die dat beter kunnen. De 
situatie voor het Gezondheidscen-
trum De Waterlinie is en blijft on-
veranderd. Het is een gezondheids-
centrum voor de regio en zal dat ook 
blijven. Het huisartsen collectief, po-
liklinieken van het ziekenhuis, de af-
deling Radiologie, het laboratorium 
en de apotheek zullen alle gevestigd 
blijven in het gezondheidscentrum 
evenals de huidige zorg gerelateer-
de huurders. Een woordvoerder van 

Ziekenhuis Amstelland laat weten 
dat slechts 20 procent van het ge-
bouw door het ziekenhuis wordt ge-
bruikt en dat men zich geen vast-
goed onderneming voelt noch ‘huis-
baas.’ Het Gezondheidscentrum 
werd op 27 september 2011 fees-
telijk in gebruik genomen. Nu, vijf 
jaar later, trekt Ziekenhuis Amstel-
land haar handen van het complex 
af, maar De Waterlinie blijft normaal 
in bedrijf.

Weloverwogen keuze
Ziekenhuis Amstelland heeft het 
afgelopen jaar in nauwe samen-

Voor de complexe zorg zijn goede 
afspraken met de academische zie-
kenhuizen in de regio gemaakt. Toe-
gegeven, de financiële situatie van 
het ziekenhuis is op dit moment niet 
sterk. Ingezette maatregelen, waar-
onder het afstoten van De Waterli-
nie, moeten leiden tot een gezon-
de financiële positie binnen nu en 
drie jaar zodat het ziekenhuis haar 
doelstellingen kan waarmaken. De 
bestuurlijke situatie zal in 2017 ook 
veranderen. Er komt een nieuw be-

stuursteam. ‘De huidige jaarreke-
ning is een belangrijk keerpunt in 
de gehele koersbepaling,’ aldus de 
Raad van Bestuur. Vanuit een nu 
nog wat smalle, maar solide ba-
sis wordt de toekomst van Zieken-
huis Amstelland met vertrouwen te-
gemoet gezien. Het Bestuur, medi-
sche staf en medewerkers zullen 
de komende tijd samen de schou-
ders zetten onder de gepresenteer-
de toekomstplannen. Aldus de be-
richtgeving.

Regio - De komst van de nieu-
we McDonalds bij de N201/Zijdel-
weg achter het Shell benzinestati-
on zal door velen die regelmatig ge-
bruik maken van een fastfood res-
taurant met instemming zijn be-
groet. Nu het sinds kort in gebruik 
is genomen blijkt er verkeerstech-
nisch iets niet goed te zijn gegaan. 
Alle plannenmakers en ontwerpers 
van de infrastructuur hebben over 
het hoofd gezien hoe (brom)fiet-
sers veilig bij deze McDonalds zou-
den moeten komen. Daar is name-
lijk geen toegangsweg (fietspad) 
voor aangelegd, maar uitsluitend 
voor auto’s. De enige manier is via 
het terrein van het Shell tankstation 
langs de tankende automobilisten 
om er te komen en tussen de au-
to’s door op de rijbaan. Dat is wach-
ten op ongelukken. Het gaat hier 
weliswaar over het grondgebied 
van de gemeente Amstelveen waar 
Uithoorn geen zeggenschap heeft, 
maar ook schoolkinderen en vol-
wassenen uit deze plaats bezoeken 
de McDonalds op de (brom)fiets en 
hoe doen zij dat dan?
Omwonenden blijken volgens be-
richten in de Amstelveense me-
dia de gemeenteraad (van Amstel-
veen) erop te hebben gewezen dat 
er zich intussen al gevaarlijke ver-
keerssituaties hebben voorgedaan 
met fietsers en bromfietsers en dat 
er snel maatregelen moeten wor-

den genomen. McDonalds heeft 
sindsdien gezorgd voor verkeers-
regelaars ter plaatse. Zowel de ge-
meentelijke, als provinciale over-
heid, wegbeheerders en projectont-
wikkelaars hebben een fatsoenlijke 
en veilige toegang voor (brom)fiet-
sers naar de McDonalds finaal over 
het hoofd gezien. Een misser van je-
welste. Ouders in Uithoorn, De Kwa-
kel en verder van wie hun kinderen 
naar bijvoorbeeld het Alkwin Kolle-
ge, Thamen Scholengemeenschap 
en de Praktijkschool gaan, wordt er-
op aangedrongen hun kinderen te 
waarschuwen dat het rijden op de 
fiets via het Shell benzinestation en 
de toegangswegen naar het par-
keerterrein bij de ‘Mac’ verkeers-
technisch gevaarlijk kan zijn. Goed 
uitkijken is de boodschap. Overi-
gens geldt dat voor iedere (brom)
fietser die op welk tijdstip dan ook 
naar de McDonalds gaat voor een 
hapje en een drankje.
Intussen schijnen er door de ge-
meente Amstelveen maatregelen 
in gang te zijn gezet om ter plaat-
se heel snel te voorzien in een fiets-
pad. Gele verkeersborden met de 
tekst ‘Let op, fietsers op de rijbaan’ 
moeten tot die tijd weggebruikers 
waarschuwen en voor een veili-
ge verkeersafwikkeling zorgen. Wij 
zijn benieuwd hoelang het duurt al-
vorens het fietspad zal zijn gereali-
seerd.

Fietsers op de rijbaan 
door komst McDonalds

werking met de Raad van Bestuur, 
medische staf, huisartsen, cliën-
tenraad en personeel gewerkt aan 
het uitzetten van een nieuwe koers. 
‘Na uitgebreid intern- en extern on-
derzoek is een weloverwogen keu-
ze gemaakt om als zelfstandig zie-
kenhuis verder te gaan. De vraag 
naar goede basiszorg in de regio 
is groot. Ziekenhuis Amstelland is 
een professioneel, klein, flexibel en 
voordelig ziekenhuis met persoon-
lijke aandacht voor de patiënt. Het 
ziekenhuis wil blijven doen waar 
het goed in is en heeft de ambitie 
om kwalitatieve zorg op het hoog-
ste niveau te leveren voor jong tot 
oud. Mede daarom gaat Zieken-
huis Amstelland speciale aandacht 
geven aan ouderenzorg, het ver-
nieuwde uitgebreide geboortecen-
trum en kindergeneeskunde,’ zo 
laat men onder andere in een pers-
bericht weten.

Maatregelen
Onderzoek is gedaan naar de fi-
nanciële positie van het ziekenhuis 
die aan de zwakke kant is. Maar 
ook naar de markt en de operatio-
nele prestaties van het ziekenhuis, 
die juist goed bleken te zijn. Om het 
ziekenhuis klaar te stomen voor de 
toekomst zijn diverse maatregelen 
genomen. Daardoor kunnen met 
dezelfde middelen meer patiënten 
instromen. Ook met de huisartsen 
is intensief gesproken. De huisart-
sen in de regio willen hun patiën-
ten voor de basiszorg graag snel en 
efficiënt verwijzen naar een spe-
cialist in het ziekenhuis. De rela-
tie tussen huisartsen en specialis-
ten is uitstekend en laagdrempelig. 
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Jeugdschaken bij AAS
Willem wint van Luuc en 
breidt voorsprong uit

Zwemsportvereniging Oceanus
Geslaagde zwemmiddag 
voor minioren/junioren

Aalsmeer - Zondag 27 novem-
ber stond deel twee van het Minio-
ren en Junioren circuit op het pro-
gramma voor de zwemmers van 
Oceanus. De middag begon met het 
zware nummer 200 meter vlinder-
slag waarbij Michael Masseurs te 
hard van start ging en op het laatst 
zijn armen niet meer over het wa-
ter kreeg. Ook Liam Breebaart had 
de nodige moeite met deze afstand 
en zag helaas ook een diskwalifica-
tie achter zijn naam, omdat hij een 
foutieve beenslag had gemaakt. 
Luuk Scheuer ging hard en zag zijn 
tijd met 14 seconden worden aan-
gescherpt. Madelief Blesgraaf, Eb-
ba Vonk, Romee Veldt en Danique 
Pannekoek debuteerden allen en 
wisten een mooie tijd meer te zet-
ten. Nina Bellaart miste wat power 
vanuit haar benen en zat net boven 
haar tijd. Pippi Achterberg kwam op 
twee afstanden in actie. De 100 me-
ter rug ging niet echt vlotjes, maar 
ze wist toch een kleine tijdsverbe-
tering eruit te halen. De 400 vrije 
slag daarin tegen ging super! Van 
7.28,14 werd 6.38,12 gemaakt. Jay-
den v/d Bijl en Loek Boerlage debu-
teerden op de 100 meter vlinderslag. 
De eerste baan van Jayden ging su-
per, daarna werd het hard werken, 
maar de finish werd gehaald. Loek 
die tot verleden jaar nog moeite had 
met deze zwemslag liet een super 
technisch uitgevoerde race zien en 
1.33,77 is een knappe tijd. Floris v/d 
Salm kende een zwemmiddag met 
een lach en een traan. Bij de 50 me-
ter vrije slag klopte alles, maar bij 
de 100 schoolslag ging het mis bij 
de start. Zijn bril kwam vervelend 
op zijn neus te hangen en daar on-
dervond hij grote hinder van. De vier 
musketiers Lente Achterberg, Elise 
Schipper, Hannah Fokkema en Ver-
ena Timmer hadden er zin in, zowel 
de vrije slag als de schoolslag lever-
den mooie resultaten op voor de da-
mes. Dan de jongens 100 meter wis-
selslag. Daar waar de een nog fris 
en fruitig was, zoals Jochem van 

Vanaf 6 december kaarten bestellen

Jongeren hard aan ‘t werk 
voor kerstwijding Binding
Aalsmeer - De jongeren van de 
Binding zijn weer hard aan het werk 
voor het kerstspel 2016 van de Bin-
ding, in samenwerking met de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 
Eind augustus kwam de eerste club 
enthousiastelingen bij elkaar om te 
brainstormen over een mooi thea-
terstuk. In de maanden daarna werd 
er fanatiek geschreven, geschrapt 
en weer bij geschreven. Inmiddels 
ligt het (bijna) definitieve script er 
en is de spelers gevraagd de tek-
sten uit hun hoofd te gaan leren. 
Dit alles onder leiding van een heel 
nieuw regie team, die dus een ech-
te vuurdoop krijgen dit jaar! Voor de 
mensen die niet bekend zijn met dit 
toneelspel; elk jaar weer komt een 
club jongeren van tussen de 12 en 
25 jaar bij elkaar om zelf een toneel-
stuk te schrijven, te regisseren en te 
spelen. 
Dit toneelstuk wordt uitgevoerd op 
24 december in de Doopsgezin-
de kerk aan de Zijdstraat 55. Er zijn 
twee voorstellingen. De middag-
voorstelling start om 16.30 uur en de 
avondvoorstelling om 20.30 uur. Een 
half uur voor aanvang van de voor-
stelling gaan de deuren open. 
Natuurlijk willen de jongeren nog 
niet te veel prijs geven over de in-
houd van het stuk, daarvoor zult 
u moeten komen kijken! Wat zij al 
wel kunnen vertellen is dat het een 
gek stuk theater wordt, met ruim-
te voor zelfreflectie en verandering 

en dat het ‘Gekken enzo’ heet. Het 
stuk wordt begeleid door een live 
band, speciaal samengesteld voor 
deze voorstelling. Ook de band is 
al aan het oefenen om de voorstel-
ling een extra dimensie mee te kun-
nen geven in de vorm van live-mu-
ziek. Bent u inmiddels nieuwsgie-
rig geworden? U kunt maximaal 8 
kaarten per persoon bestellen via 
kerst@debinding.nl vanaf 6 decem-
ber 9.00 uur. Reserveringen die vóór 
deze datum en tijd binnen komen, 
worden niet in behandeling geno-
men. Kaarten zijn gratis. Na afloop 
van de voorstelling wordt er gecol-
lecteerd. De helft van deze collecte 
zal worden gedoneerd aan Stichting 
MalaWeCare, de andere helft komt 
ten goede aan het jeugd- en jonge-
renwerk van de Binding. 

Tropenarts Wouter Bakker
Stichting MalaWeCare is een nieu-
we stichting die geld bij elkaar 
brengt voor de ondersteuning van 
een klein streekziekenhuis in Mala-
wi, waar Wouter Bakker als tropen-
arts aan het werk is. Wouter Bakker 
heeft jarenlang de kerstwijding van 
de Binding geregisseerd. De op-
brengst van de stichting zorgt voor 
een kwaliteitsverbetering in de ge-
leverde zorg; door bijvoorbeeld ope-
ratie lampen met accu te bekosti-
gen zodat noodoperaties ’s avonds 
als de stroom uitvalt, toch nog kun-
nen worden uitgevoerd. 

Geslaagd kamp SV Omnia 
voor wedstrijdturnsters
Aalsmeer - In het weekend van 
25, 26 en 27 november gingen 34 
turnsters van het wedstrijdturnen 
van SV Omnia 2000 op turnkamp in 
kampeerboerderij Het Zwaluwnest 
in Ter Aar. Deze 34 turnsters wa-
ren in de leeftijd van 7 tot en met 21 
jaar. Geweldig mooi om te zien dat 
de turnsters van verschillende groe-
pen en zo gevarieerd in leeftijd en 
niveau zo leuk met elkaar om kun-
nen gaan. Gelukkig waren er ook 
nog vijf enthousiaste moeders mee 
voor de huishoudelijke organisa-
tie. Het heerlijke eten, dat ze bereid 
hadden, ging erin als koek. 
Op vrijdagmiddag na aankomst op 
de kampeerboerderij had de boer 
de groep uitgenodigd om bij het 
melken van de koeien te komen kij-
ken. Wat leken die koeien van dicht-
bij opeens erg groot. ’s Avonds wer-
den er wat kennismakingsspelletjes 
gedaan, omdat veel turnsters el-
kaar nog niet kenden. Het viel voor-
al voor de jongste groep niet mee 
om te gaan slapen. De oudste groep 
speelde die avond het Sinterklaas-
dobbelspel met leuke cadeautjes. 
Zaterdagochtend vertrok de hele 
groep naar zwembad De Hoorn in 
Alphen aan den Rijn. De turnsters 
konden het natuurlijk niet laten om 
daar acrobatische toeren uit te ha-
len. Vooral toen er om 12.00 uur nog 
even van de duikplanken gespron-
gen mocht worden. Zelfs een aan-
tal van de jongste turnsters waagde 
het om een salto van de hoge duik-
plank te maken. Na een lekker pa-
tatje en een snack gingen de turn-
sters naar de turnhal van DOS in Al-
phen aan den Rijn. Gelukkig lag de 
sporthal vlakbij het zwembad. Daar 
werd er gedurende drie uur ge-
traind op allerlei turnonderdelen. 
Zaterdag was de training onder lei-

ding van Anneke Nap, Mariët Tas, Il-
se Sandifort, Karlijn de Gooijer en 
Charon Spring in ’t Veld. Als gast-
trainster was Liza Tichelaar aanwe-
zig om de reuzenzwaaien te bege-
leiden en schroefsalto ’s aan te le-
ren bij de gevorderde turnsters. De 
zaterdagavond bestond uit een re-
laxed programma met voetenbaden, 
gezichtsmaskers, haren invlechten, 
kettinkjes maken en glittertatoea-
ges aanbrengen. De jongste turn-
sters mochten hun schoen zetten 
en na het zingen van een paar Sin-
terklaasliedjes gingen ze naar bed. 
Na zo’n volle actiedag werd er zeer 
goed geslapen. 
Op zondag werd er een spelletjes-
ochtend gehouden en konden de 
turnsters buiten spelen rondom de 
boerderij. ’s Middags werd er weer 
getraind in de turnhal onder leiding 
van dezelfde Omnia-trainsters. In 
plaats van Liza was nu Gerda Koc-
kelkorn erbij, die vooral een advise-
rende rol had bij de balkoefeningen. 
Zowel zaterdag als zondag was één 
van de zes trainingsonderdelen: een 
choreografie met je eigen groep-
je maken op een muziekje, waar je 
normaal gesproken een vrije oefe-
ning op de vloer op maakt. Charon 
begeleidde dit onderdeel op een he-
le leuke manier. 
Aan het eind van de zondagtrai-
ning lieten alle groepen hun resul-
taat zien aan elkaar. Er werden erg 
leuke en mooie groepsoefeningen 
geshowd door de zeer enthousias-
te turnsters. De wedstrijdturnsters 
en hun trainsters kunnen terugkij-
ken op een zeer geslaagd turnkamp. 
Ook geïnteresseerd in turnen bij SV 
Omnia en wil je een proefles doen? 
Kijk dan op de website www.svom-
nia.nl of de facebookpagina voor 
meer informatie.

Aan de slag met ‘De Tijdmachine’
Filmproject Cultuurpunt 
en Binding groot succes
Aalsmeer - De afgelopen maanden 
hebben zeven tieners uit Aalsmeer 
en Kudelstaart hard gewerkt aan 
het maken van een film. De eer-
ste weken bestonden uit het be-
denken en schrijven van een sce-
nario, daarna kregen ze een aan-
tal acteerworkshops van een thea-
terdocent en vervolgens gingen ze 
aan de slag met filmen. Uiteindelijk 
is hier de film ‘De Tijdmachine’ uit 
voortgekomen. 
Onder begeleiding van verschillen-
de professionals hebben de tieners 
ervaren wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van een film. Tijdens 
het filmproject, een samenwer-
king van de Binding en Cultuurpunt 
Aalsmeer, hebben de tieners zich-
zelf diverse skills aangeleerd, zoals 
opkomen voor je ideeën, uit je com-
fortzone komen en presentatietech-
niek. Daarnaast schreven zij elke les 
complimentkaartjes voor elkaar. 
Tijdens het bedenken van een genre 
en thema kwam ‘tijdreizen’ als leuk-
ste onderwerp naar voren en hier 
werd een script omheen bedacht. 
In de weken daarna kregen de tie-

ners acteerworkshops van theater-
docent Jantijn Prins waarin ze onder 
andere improvisatieoefeningen de-
den en korte sketches opvoerden. 
Daarnaast kregen ze de opdracht 
om voor hun personage uit de film 
een karakter te ontwikkelen. 
Na dit alles was het tijd voor het 
leukste onderdeel: het opnemen van 
de film. De film werd opgenomen op 
verschillende locaties, zoals in het 
Fort Kudelstaart, in de Binding en 
in de Doopsgezinde Gemeente. On-
danks dat het af en toe flink regen-
de heeft iedereen heel erg zijn best 
gedaan en mag het resultaat er zijn.
 
Afgelopen woensdag 23 november 
was de feestelijke première van de 
film waarbij familie, vrienden en an-
dere belangstellenden de gelegen-
heid kregen om de film te bekij-
ken. Tot slot kregen de tieners deze 
avond de mogelijkheid te vertellen 
wat zij gedurende het project heb-
ben geleerd, wat ze leuk vonden en 
waar ze zichzelf nog in willen ont-
wikkelen. Het was een geslaagde 
afsluiting van een succesvol project.

Goud, zilver en brons voor 
leden sportschool Wassanim
Aalsmeer - Tijdens een internatio-
naal toernooi in Zevenhuizen heeft 
een groot aantal leden van sport-
school Wassanim mooie prijzen be-
haald. Gavin Luijendijk kreeg zilver 
voor Sparren en brons met Wapens. 
Sem Pater pakte het zilver met Wa-
pens. Julian Croes won goud met 
sparren en brons met loopvormen. 
Lulu Jiang kreeg goud voor breek-
testen en brons met wapens. Ro-
wan Buijs brons met sparren. Kay-

lee Buijs goud met loopvormen. 
Kayne Buijs brons met sparren en 
Evan Homma behaalde brons met 
breektesten.
Natuurlijk zijn hoofdinstructeur Jo-
han van der Nald en zijn assistent 
Kees Steegman super trots op de le-
den. Totaal drie gouden, twee zilve-
ren en zes bronzen medailles. Een 
topprestatie. Gefeliciteerd allemaal.
Meer informatie en foto’s op www.
wassanim.nl

Winterspeurtocht in Bos
Amstelland - Trek op zondagmid-
dag 4 december warme kleding 
aan en doe de winterspeurtocht in 
het Amsterdamse Bos. Welke die-
ren kom je buiten tegen? De speur-
tocht is geschikt voor het hele gezin 
en duurt ongeveer een uur. De kos-
ten zijn 5,60 euro per rugzakje ge-
schikt voor 4 of 5 personen. De start 
is bij De Boswinkel aan de Bos-
baanweg 5. De speurtocht is af te 
halen van 10.00 tot 15.00 uur afha-
len. Kijk voor meer informatie op de 
website: www.amsterdamsebos.nl 

of bel 020-5456100. De Boswinkel 
is iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst van Aalsmeer reikt rapport uit aan 
staatssecretaris Jetta Klijnsma

Kinderburgemeester Sophie 
(inter)nationaal actief
Aalsmeer - De Aalsmeerse kin-
derburgemeester Sophie van Raap-
horst timmert ook al (inter)nationaal 
flink aan de weg. Vorige week was 
ze bij het Europarlement in Brussel. 
Afgelopen maandag overhandig-
de ze in Rotterdam een rapport over 
‘de bijdrage van het Jeugdsport-
fonds en Jeugdcultuurfonds vanuit 
de ogen van kinderen’ aan staatsse-
cretaris Jetta Klijnsma. De overhan-
diging van het rapport gebeurde in 
het kader van een landelijke bijeen-
komst voor de coördinatoren en be-
stuurders van de lokale Jeugdsport- 
en Jeugdcultuurfondsen in de Van 
Nellefabriek in Rotterdam. 
De genodigden werden ontvan-
gen door Kees Jansma als voorzit-
ter van het Jeugdsportfonds. On-
derdeel van het programma was 
ook een gesprek onder leiding van 
Kees Jansma met Jetta Klijnsma, 
Kinderombudsvrouw Margrite Kal-
verboer, Hugo van der Poel (direc-
teur Mulier Instituut) en kinder-
burgemeester Sophie. Het gesprek 
ging natuurlijk over het onderzoek 
maar ook over hoe het Jeugdsport- 
en Jeugdcultuurfonds kinderen kan 

bereiken, waarvan de ouders de bij-
drage voor deelname aan cultuur en 
sport niet zelf kunnen betalen. 
Kinderburgemeester Sophie: “Het 
was een erg leuke middag en ook 
het filmpje dat van tevoren is ge-
maakt in het gemeentehuis vond ik 
erg leuk om te doen. Ik wil graag dat 
alle kinderen gelukkig kunnen op-
groeien en daar hoort sport en cul-
tuur bij. Ik vind het erg leuk om te 
paardrijden en te dansen en dat gun 
ik ook alle andere kinderen. Daarom 
is het erg goed dat het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuurfonds 
kinderen helpt om mee te doen.”
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Ik ben geweldig trots op Sop-
hie en ik sta elke keer weer versteld 
hoe goed ze al deze openbare op-
tredens doet. Door het organise-
ren van de landelijke kinderburge-
meestersdag staat Sophie en ook 
Aalsmeer, nu veel meer in de lan-
delijke belangstelling. Het belang-
rijkste is echter dat de functie van 
kinderburgemeester er voor zorgt 
dat Aalsmeerse kinderen veel meer 
bij het gemeentelijke beleid worden 
betrokken.”

Broer en zus, Luuk en Esmee Scheuer.

Aalsmeer - Het topduel Willem ver-
sus Luuk werd door een in goede 
vorm verkerende Willem in zijn voor-
deel beslist. Hiermee heeft Willem 
nu een voorsprong op de kampioen 
van vorig seizoen van 1,5 punt. Luuk 
moet nu genoegen nemen met de 
tweede plaats. Jasper en Christiaan 
wonnen van Tim en Rune waardoor 
ze inliepen op Luuk. Beiden hebben 
nu vijf punten en staan respectieve-
lijk op plaats drie en vier. Rune en 
Robbert volgen op plaats vijf en zes 
met elk vier punten. Goede zaken 
deed ook een nauwkeurig spelende 
Kevin die netjes won van de nieu-
we AAS speler Ryan. Simon heeft 
een hockeystop en gebruikte die 
om Robbert te verslaan. Stijn tegen 
Sam werd remise en Flora was deze 
negende ronde uitgeloot.

Door Ben de Leur

Zanten, hadden Liam, Luuk en Mi-
chael de 200 meter vlinder nog be-
hoorlijk in de armen zitten. Ze za-
ten alle drie boven hun inschrijf-
tijd. Jochem liet een kleine verbete-
ring op de stopwatch noteren. Mila 
van Duinhoven wist een toprace te 
zwemmen en zag haar 1.47,02 naar 
1.35,29 bijgesteld worden. Chloe 
van Parera was even in de war, ze 
dacht dat ze 200 meter wissel mocht 
in plaats van 100 meter wissel. Dit 
zorgde voor een bijzonder keerpunt 
onder water. Nina, Ebba, Naomi en 
Romee snoepten allen iets van hun 
tijd af. Loek Boerlage had als doel 
op de 200 meter rug onder de drie 
minuten te zwemmen. Doelstel-
ling ruim gehaald: 2.55,01, een ver-
betering van 18 seconden. Esmee 
Scheuer was op dezelfde afstand de 
tel kwijtgeraakt en stopte te vroeg. 
Zwemvriendin Zarah Tas had het 
zwaar, maar wist haar race wel te 
volbrengen. Nog een knalnummer 
te gaan, de 50 meter vrije slag waar 
de tactiek is om zo min mogelijk 
adem te halen en op volle snelheid 
door het bad heen te gaan. Liam 
had een super start waarbij de be-
geleiding nog even dacht is dit niet 
te vroeg, maar nee hij zat heel dicht 
bij zijn inschrijftijd. Michael had nog 
wat energie over en zag 31,16 ver-
schijnen, net als Luuk en Jochem 
die ook hun tijden aanscherpten. 
Mila had de smaak te pakken en 
haalde er maar liefst 2 seconden 
vanaf. Ebba, Madelief, Danique en 
Romee deden gezellig mee. Chloe 
revancheerde zich en wist haar tijd 
aan te scherpen. Rachelle de Me-
ij had een voor haar teleurstellende 
wisselslag gezwommen en ging met 
hernieuwde energie te water en dat 
werkte prima. De middag zat erop 
en over het algemeen genomen is 
er uitstekend gepresteerd, al met al 
een geslaagde middag.
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Grote belangstelling, record opbrengst veiling

Peter Lanser winnaar 16e 
Historische Tuinknop

Na vijftien jaar driftig drukken, is het eindelijk gelukt. De Historische Tuinknop 
winnen. Gefeliciteerd Peter Lanser (midden)!

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
23 november werd op de volle tribu-
nes van de veilingzaal op de Histo-
rische Tuin gestreden om de felbe-
geerde Historische Tuinknop. Deze 
jaarlijks wedstrijd vond al weer voor 
de 16e keer plaats. Een record aan-
tal inkopers van exporteurs en ook 
veel andere belangstellenden waren 
van de partij. Veilingmeester Luus 
Hooyman leidde zoals altijd op uit-
stekende en professionele wijze de 
wedstrijd. Deze werd verspeeld over 
vier voorronden een halve finale en 
finale. 
Ook deze keer bleek weer dat het 
drukken van het juiste nummer echt 
niet gemakkelijk is. Door het di-
rect op het scherm projecteren van 
de tussenstanden kon iedereen het 
verloop van de wedstrijd optimaal 
volgen. Uiteindelijk kwam in een 
zeer spannende finale tussen Pe-
ter Lanser en Peter van de Velde de 
eerstgenoemde Peter als winnaar 
uit de strijd. Peter Lanser is dage-
lijks actief op de veilingklok want hij 
is inkoper bij Hamifleurs in Naald-
wijk, één van de grotere Nederland-
se snijbloemenexporteurs en onder-
deel van DFG. Als trouwe deelne-
mer aan de wedstrijd - hij deed alle 
voorgaande jaren al mee - was het 

voor hem de eerste keer dat hij de 
Historische Tuinknop in ontvangst 
mocht nemen. 
Traditiegetrouw werden tussen de 
voorronden en finale door nog een 
tweetal zogenaamde ludieke veil-
ronden gehouden. Dit keer ver-
ving Henk de Gooijer veilingmees-
ter Coos Buis, die dit normaal voor 
z’n rekening neemt. Vele Aalsmeer-
se bedrijven hadden prachtige pro-
ducten/kavels ter beschikking ge-
steld, die Henk op aanstekelijke wij-
ze voor de klok bracht. Hij wist het 
publiek goed te bewerken, want met 
een opbrengst van ruim 7.000 eu-
ro werd deze keer een record op-
brengst gerealiseerd waarmee de 
penningmeester van de Historische 
Tuin buitengewoon tevreden is. Af-
gelopen jaar is de entree van de 
Historische Tuin vernieuwd en zijn 
er zonnepanelen geplaatst, zodat de 
Tuin z’n eigen stroom kan opwek-
ken. Volgend jaar staat een opknap-
beurt van de veilingzaal gepland. Er 
is dus altijd geld nodig en deze op-
brengst komt daarom goed van pas. 
Na afloop werd er onder het genot 
van een drankje en hapje nog heel 
lang nagepraat over deze bijzonder 
geslaagde avond. Volgend jaar no-
vember de 17de editie!

Nieuw kantoor Rabobank 
per 1 december open!
Aalsmeer - Momenteel is de ver-
bouwing in volle gang, maar vanaf 
1 december aanstaande opent Ra-
bobank Regio Schiphol het nieuwe 
kantoor op de hoek van de Dorps-
straat en de Zijdstraat. Een prachti-
ge en goed bereikbare locatie in het 
centrum. Midden tussen het win-
kelend publiek en gemakkelijk toe-
gankelijk. Het kantoor aan de Stati-
onsweg 8 wordt met ingang van die 
datum gesloten.

De automaat voor het afstorten van 
sealbags blijft voorlopig nog in wer-
king op de oude locatie aan de Sta-
tionsweg 8. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een veilige en goed 
bereikbare locatie voor het afstor-
ten. Uiteraard volgt hier te zijner 
tijdmeer informatie over. De Rabo-
bank heeft bewust gekozen om de 
plek om geld te storten niet te kop-
pelen aan de nieuwe locatie. Dit ter 
bescherming van omwonenden. 

Denk aan eenzame ouderen
Hij denkt even aan vroeger
Aan een jaar of zeventig geleden
Hij weet nog dat hij als jochie
De trap af rende naar beneden
Zat er iets in zijn schoen
Had de Sint er chocolade ingedaan?
In die stomme oorlog
Was dat steeds aan zijn neus voorbij gegaan
Nu was hij een jaar of acht
En die ellende was gedaan
Hij had uit volle borst gezongen
Het moest nu toch goed gaan
En daar lag dan het pakje
Hij weet het nog heel goed
Een glimmende brandweerauto!
Zijn wangetjes kregen dezelfde rode gloed

Dertig jaar later stonden zijn eigen kindjes
Te zingen bij de open haard
Inclusief gedichten en een tekening
En een wortel voor het paard
Hij voelde spanning van zijn bloedjes
En zag serieuze snoeten
Zal de Sint met zijn Zwarte Piet 
Ons vannacht komen begroeten?
Hij genoot van die tijd
Samen met zijn lieve vrouw
Die beloofde hij namelijk met liefde
Jaren terug al eeuwige trouw
Daarna kwamen er kleinkindjes
En ook daar genoten ze samen van
De open haard werd verruild voor de verwarming
Maar daar hadden die kleintjes niks van
Nog steeds in volle overtuiging
Werd er gezongen bij hun kleine schoentje
Steevast het bekende liedje
Van Sinterklaas Kapoentje

Nu is meneer bijna tachtig
En zit te staren voor het raam
De Sinterklaasintocht is dit keer
Aan zijn neus voorbij gegaan
Hij kan niet meer genieten
Want hij is zo alleen
Zijn vrouw, die is niet meer
Die ging vorig jaar plotsklaps van hem heen
En hij is zo verdrietig
Ze zeggen dat het slijt
Maar ‘t was samen altijd zo fijn
Rond die gezellige Sinterklaastijd

Dan zwaait de deur open 
En daar staat een vrolijke Piet
Iets minder zwart dan vroeger
Maar geen mens die dat ziet
Hij strooit wat pepernoten
De man krijgt een lach op zijn gelaat
Want wie komen erachteraan gelopen?
Zijn familie, in vol ornaat!

Denk dit jaar aan de eenzame ouderen
Dat kan je opa of oma zijn
Verras ze met een bezoekje
Het kan de laatste zijn
Het blij maken van mensen
Is toch het mooiste dat er is
Of dat nu met Sinterklaas 
Of gewoon eens, of met Kerstmis is
Ga bij ze langs
Tover een lach op hun gezicht
Laat ze even genieten zonder zorgen
Dat zijn we aan hen verplicht! 

Door Miranda Gommans

Goed gevulde zaal tijdens het Blooming Breakfast bij Takii Europe dat werd af-
gesloten met rondleidingen op de vestiging in De Kwakel.

Deelnemers Blooming Breakfast:
‘Samenwerking onderwijs 
en sierteeltsector nuttig’
Aalsmeer - “Dat het noodzakelijk 
is, daarover geen twijfel. En hoe nut-
tig samenwerking tussen de sier-
teeltsector en het groene onderwijs 
kan zijn geeft aan dat we nog meer 
stappen moeten zetten.” Dat was 
een van de conclusies van voorzitter 
Berry Philippa van Blooming Bree-
ders bij zijn afsluiting van een goed 
bezocht Blooming Breakfast op 29 
november. Gastheer was Takii Eu-
rope in De Kwakel, waarvan direc-
teur Ton Kuipers een van de spre-
kers was en waar de bezoekers de 
bijeenkomst afsloten met een rond-
leiding. 
“Heel boeiend”, complimenteerde 
een van ruim dertig gasten de orga-
nisatie van het Blooming Breakfast 
en het van origine Japanse verede-
lingsbedrijf. “De goede opkomst on-
derstreept het belang van de bijeen-
komsten die we als netwerkorgani-
satie voor de sierteeltsector organi-
satoren. En u vertegenwoordigt al-
le schakels in de keten en de daar-
bij betrokken partijen”, aldus Phi-
lippa bij de start van het Blooming 
Breakfast. 

Groeidoelstelling
“Om onze groeidoelstelling te rea-
liseren hebben we goed opgeleide 
en goed gemotiveerde medewer-
kers nodig”, gaf Kuipers namens de 
Nederlandse vestiging van het we-
reldwijd opererende veredelings- 
en selectiebedrijf Takii aan. De on-
derneming participeert sinds 2013 
in het Groen onderwijscentrum in 

Aalsmeer, biedt stageplaatsen, geeft 
gastcolleges en workshops en orga-
niseert bedrijfsbezoeken voor geïn-
teresseerden, zo noemde Kuipers 
als voorbeelden van samenwerking. 
“En we bieden mogelijkheden aan 
medewerkers om hun leven lang te 
blijven leren. Want de ontwikkelin-
gen in en buiten de sierteeltsector 
gaan razendsnel. En degenen die 
ambities hebben willen we onder-
steunen in het realiseren daarvan”, 
besloot Kuipers zijn presentatie.

Inspelen op mismatch
Volgens Jos Bouhuijzen, consultant 
bij Lutgo, is de mismatch tussen het 
sierteeltbedrijfsleven en het onder-
wijs op sommige terreinen groot. 
“Maar we zien ook dat beide partij-
en erop inspelen.” 
Daar gingen Mariëla van der Meer 
en Joop de Hoog namens het Groen 
onderwijscentrum ook op in. “Wat 
vroeger bekend stond als het leer-
lingenstelsel is nu gemoderniseerd 
en biedt interessante combinaties 
van werken en scholing”, waarbij De 
Hoog verschillende mogelijkheden 
noemde. “Het Groen onderwijscen-
trum staat voor innovatie in het on-
derwijs, behoud van vakkennis, ima-
goverbetering en instroom en door-
stroom”, vulde Van der Meer aan. 
Philippa: “Van de vele interessan-
te facetten van de sierteeltsector en 
de enorme variatie in beroepen zijn 
de ontwikkelingskansen voor mede-
werkers te onbekend. Er is dus werk 
aan de winkel.”

De drie winnaars met hun prijzen. Johan Heil (rode lantaarn), René Harting 
(mars-prijs) en winnaar van negende HOKT: Harry Könst. 

Niveau en deelnemers stijgende
Harry Könst winnaar negende 
klaverjastoernooi Hornweg
Aalsmeer - Zaterdag 26 novem-
ber is het negende Hornweg Open 
Klaverjas Toernooi (HOKT-2016) ge-
speeld. Het jaarlijks terugkeren-
de kaartevenement van de buren, 
vrienden miste dit jaar veel ver-
trouwde gezichten. Na 18.00 uur 
kwamen er nog afzeggingen binnen 
bij familie van Wieringen en Gelein, 
die ook dit jaar weer de organisatie 
perfect voor elkaar hadden. Eerde-
re prijswinnaars bleken met vakan-
tie en spelletjesfanaten die normaal 
mee kaarten voor de prijzen zocht 
hun geluk bij de Sinterklaas-Bin-
go in the Beach. De kans bij uitstek 
voor kaarters die al jaren op de re-
servelijst stonden om in te stromen 
en de tien wedstrijdtafels te voor-
zien van kaarters met een nieuw in-
zicht. Sommige deelnemers liepen 
eerst hulpeloos in het rond op zoek 
naar hun favoriete kaartmaat. 
Om 20.30 uur werden de kaartma-
ten voor de eerste ronden aan el-
kaar gekoppeld en begon de strijd 
om de negende titel: Winnaar van 
het Hornweg Open Klaverjas Toer-
nooi. De strijd om de Rode Lantaarn 
voor de deelnemer met de minste 
punten leek echter nog groter. Jo-
han Heil had in de eerste ronden 
de lantaarn echter zo stevig vast en 
liet deze tot het einde van de derde 
ronde niet meer los. Met 3202 pun-
ten mag hij de Rode Lantaarn een 
jaar laten branden in zijn woning 
aan de Hornweg. Nieuwkomer Re-
né Harting wist met vier pitslagen 
de Mars-prijs in de wacht te slepen. 
Deze prijs moest hij echter delen 
met zijn kaartmaat uit de eerste ron-
den Harry Könst. Met drie pitslagen 
en 1993 punten pakten zij de kop in 
de eerste ronde. Allebei haalden zij 
één pitslag in de tweede ronden en 

stelden de Marsprijs veilig. Michel 
van Beek, de kaartmaat van Harry 
uit de tweede ronde, zorgde ervoor 
dat Harry de te kloppen man was 
voor ronde drie. Samen met Cees-
Jan de Jong sleepte Harry de laatste 
1931 punten binnen. Met een eind-
totaal van 5681 punten bleek Harry 
na de laatste ronde nog steeds als 
beste in het klassement te staan en 
werd als winnaar van het negende 
HOKT gehuldigd. Hiermee blijft de 
wisselbeker ook deze keer weer op 
de Hornweg. 
Na de uitreiking van alle prijzen en 
evaluatie van alle gespeelde rondjes 
ging ver na middernacht het licht 
weer uit in de kaartschuur aan de 
Hornweg. De nieuwe deelnemers 
hebben goed hun best gedaan. Ank 
heeft al 2 jaar verstek laten gaan, 
maar de organisatie hoopt dat zij er 
in 2017 weer bij is. “We zetten jul-
lie gewoon alvast op de reservelijst!” 
De organisatie vreest dat er volgend 
jaar echt tafels bijgehaald moeten 
worden, want niet alleen het niveau 
is nog steeds stijgende maar ook 
het aantal deelnemers. Afwachten 
maar, tot het laatste weekend in no-
vember van 2017 bij de tweede lus-
trum.

Uitslag loterij 
Zonnebloem

Aalsmeer - Ieder jaar gaan vrijwil-
ligers van de Zonnebloem Aalsmeer 
en Kudelstaart er op uit om loten te 
verkopen met als doel om van de 
opbrengst hiervan leuke activitei-
ten voor de deelnemers in de ge-
meente te organiseren. De afdeling 
Aalsmeer heeft dit jaar ruim 2.000 
loten op de braderie, deur aan deur, 
aan familie, enz. aan de man/vrouw 
gebracht en heeft hiermee een leu-
ke opbrengst opgehaald. Hierbij 
een hartelijk dank zowel voor dege-
nen die de loten hebben gekocht als 
voor de vrijwilligers die zich hebben 
ingezet. De trekking van de Zonne-
bloem loterij heeft afgelopen 24 ok-
tober plaatsgevonden. Kijk op www.
zonnebloem.nl of u/jij een prijs hebt 
gewonnen! De hoofdprijs is een be-
drag van 15.000 euro, de nummers 
twee en drie worden getrakteerd op 
10.000 euro. De moeite waard dus 
om even te checken!

Bets wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 24 november is het kla-
verjassen gewonnen door Nico de 
Ron met 5203 punten, op twee An 
Uiterwaal met 5075 en op drie Co-
by van Weerdenburg met 5033 pun-
ten. Bij het jokeren was deze week 
Bets Teunen de beste met 152 pun-
ten, gevolgd door Gerard de Wit met 
262 punten en Hennie de Wit met 
285 punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige kaartmiddag? De kaart-
groep zoekt nog enkele klaverjas-
sers en jokeraar(ster), kom er gezel-
lig bij! Kom gerust eens mee kaar-
ten, jokeren of klaverjassen. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Thomas wint bij 
sjoelcompetitie

Rijsenhout - Uitslag competitie 
avond 25 november van de sjoel-
club Rijsenhout. In de hoofdklas-
se is Thomas van Brakel eerste ge-
worden, gevolgd door Lineke van 
Brakel op twee en als derde Riet 
Schijf. In klasse A nestelde Til Ver-
meer zich op plaats een, als twee en 
drie Bertus Baas en Elisa Arendse. 
Plonie Verdel werd eerste in klas-
se B, Edwin Eikelenboom tweede 
en Martje Baardse derde. De eer-
ste plaats in klasse C was een prooi 
voor Annie van’t Zelfde op twee Ans 
Borawitz en als derde Ruud Maas. 
De volgende speelavond is donder-
dag 8 december in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Aan-
vang is 19.30 uur

Snert en muziek
RKDES zondag 
Herbstmeister?
Kudelstaart - Aanstaande zondag 
4 december spelen de mannen van 
RKDES thuis tegen de huidige kop-
loper op de ranglijst, Bernardus. 
De wedstrijd begint zoals gewoon-
lijk om 14.00 uur op het prachtige 
sportcomplex van de voetbalvereni-
ging aan de Wim Kandreef. Voordat 
het fluitsignaal klinkt, wordt er een 
blinde poule georganiseerd. Durf jij 
een gokje te nemen voor deze wed-
strijd? De winnaar wordt bekend 
gemaakt om 16.30 uur in de kantine 
van RKDES. Aangezien de tempe-
raturen de laatste dagen hard daal-
den, staat er na de wedstrijd ook 
een gratis kop Hollandse snert klaar 
in de kantine voor alle supporters 
die langs de zijlijn stonden te bib-
beren in de kou. Hopelijk tot zondag 
bij RKDES langs de lijn! Na afloop is 
er naast erwtensoep ook heel gezel-
lige muziek in de kantine!

vindt plaats in buurthuis ‘t Middel-
punt en begint om 20.00 uur. Voor 
koffie, thee en inschrijving gaat de 
deur vanaf 19.30 uur open. De laatst 
gehouden speelavond is gewon-
nen door Ton Könst met 5321 Mat-
ty van Tol met 5145, Paul Könst met 
5143, Ubel van der Blom met 5039 
en Henny Wahlen met 4967 pun-
ten. De poedelprijs was voor Maar-
ten van der Vaart en de marsenprijs 
ging naar Tilly Been. Bij het joke-
ren wist Marty Groenendijk eerste 
te worden. Lilian Klaassen en Jopie 
de Vries stonden gelijk op de laat-
ste plaats.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De volgende kaart-
avond van buurtvereniging Al-
len Weerbaar is op maandag 5 de-
cember. De ‘gewone’ kaartavond 

Dammers getroffen door 
verlies van trouw lid
De Kwakel - Maandagavond kre-
gen de resterende leden van dam-
club Kunst & Genoegen te horen 
dat een van hun trouwste leden, 
Piet van der Poel, was overleden. 
Piet speelde ruim 35 jaar bij de club 
en sloeg geen avond over om zijn zo 
geliefde spelletje te spelen. Hij werd 
kampioen van de club, was lid van 
het kampioensteam en op tachtig-
jarige leeftijd won hij twee jaar ge-
leden nog de snel damtitel. Piet was 
een fijne tegenstander, niet alleen 
de dammers zullen hem missen.
Met de resterende acht dammers 
werd in ’t Fort De Kwakel een vol-
ledig programma afgewerkt. Wim 
Keessen nestelde zich aan de kop 
middels een zege op de aangesla-
gen Leo Hoogervorst. Wim Konst 

bleef in het spoor van de koploper 
door Kees Harte met een damcom-
binatie te verslaan. Jos Harte ver-
zachte de familiepijn door van de 
steeds taaiere Bert van Wermesker-
ken te winnen. Een duur puntverlies 
leed kampioen Adrie Voorn door in 
een marathon partij net niet van Piet 
Terlouw te winnen. Daarmee zijn 
al de namen van de club bijna ge-
noemd, alleen Rene de Jong speelt 
op de achtergrond nog mee in de 
bondswedstrijden. 
Op zaterdagmiddag 17 december 
zal Renés ‘kindje’, het donateurs-
damtoernooi, weer gespeeld gaan 
worden in ’t Fort. Donateurs schuif 
weer eens gezellig aan in dit zo 
moeilijke jaar van jullie bijna 90 ja-
rige cluppie.
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Landelijke 2e klasse schaken
AAS 1 wint zwaar duel
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft AAS een zwaar bevochten 
4.5-3.5 overwinning geboekt op het 
sterke Voorschoten 1 en is in ieder 
geval veilig qua degradatie. Sterker 
AAS 1 staat op kop in de 2e klas-
se landelijk. Het duel begon voor 
de Azen niet zo goed, Ben de Leur 
moest tegen de sterke Frits Frits-
chy en werd totaal overspeeld in 
een zijvariant van het Konings In-
disch. Niet veel later trok Jeffrey van 
Vliet op bord 2 de stand gelijk met 
een fraaie overwinning. Paul Schra-
ma speelde op 3 tegen de even ster-
ke als mooie Rosa Ratsma en werd 
door de jongedame hardhandig van 
het bord gezet. Bewijs dat schaken 
ook prima door meiden gespeeld 
kan worden! De situatie werd kritiek 
toen invaller Willem Hensbergen zijn 
aanval zag vastlopen en met grote 
materiaalachterstand kon opgeven.
Bij 2-0 achter was AJ Keessen op 
bord 1 in een hevig duel tegen de 
zeer sterke Peter Wiltschut. Peter 
had een dame geofferd voor toren, 
loper een vrij-pion. AJ zag kans om 
de loper te winnen maar moest in 
eeuwig schaak berusten omdat an-

ders de pion zou doorlopen. Ad v/d 
Berg had een pion geofferd voor ini-
tiatief, wist een verzwakking van de 
vijandige stelling uit te lokken en 
ruilde daarna een toren om het pi-
onneneindspel a tempo uit te schui-
ven. Alles gezien was zijn nuch-
tere commentaar! Jasper van Eijk 
had zijn enorme tijdnood niet alleen 
overleefd maar ook beter gespeeld 
dan zijn tegenstander. Ondanks lo-
pers van ongelijke kleur wist Jas-
per dit eindspel keurig te winnen 
en bracht daarmee de stand op 
3.5–3.5. Hiermee kwam de druk bij 
Mark Trimp te liggen. Mark speel-
de tegen teamleider Sander Hilari-
us die moest invallen wegens ziek-
te van één van zijn spelers. Sander 
hield het heel lang vol in een dub-
beltoreneindspel waarin Mark 2 pi-
onnen meer had, maar lang niet de 
weg naar winst wist te vinden. Maar 
met meer tijd is dat niet bezwaar-
lijk, zolang je niets weggeeft kan je 
diverse plannen proberen. Uitein-
delijk, na 6,5 uur spelen zag Mark 
de winstweg en behaalde AAS de 
zwaar bevochten overwinning.
Door Ben de Leur

Voetbal dames
SCW MO17-1 kampioen!
Rijsenhout - Om kampioen te wor-
den moesten de dames van SCW 
MO17-1 afgelopen zaterdag 26 no-
vember thuis winnen van de Ko-
ninklijke HFC MO17-2. Het eer-
ste kwartier hield de defensie van 
de Kon. HFC behoorlijk stand, tot-
dat spits Fleur met een knallend af-
standschot SCW op 1-0 zette. Nog 
geen minuut later schoot Fleur SCW 
naar een 2-0 voorsprong. Na deze 
voorsprong begon de SCW achter-
hoede gemakzuchtig te voetballen. 
De Kon. HFC profiteerde hiervan 
en binnen vier minuten na de SCW 
voorsprong stond het ineens 2-2. De 
Rijsenhoutse meiden werden hier-
door gelukkig wakker geschud en 

nog voor het rustsignaal schoten 
Tamara en Fleur de stand naar 4-2. 
Na de rust schoot de op schot zijn-
de Fleur al na 5 minuten SCW naar 
5-2. Niet lang daarna schoot Fleur 
in deze wedstrijd haar vijfde goal 
binnen: 6-2 voor SCW. Nova vierde 
haar eerste doelpunt voor SCW in 
dit seizoen: 7-2. 
De Kon. HFC mocht de eindstand 
naar 7-3 schieten. Na het eindsig-
naal grote vreugde bij de voetbal-
meiden. Kampioen! Na het douchen 
werden ze in de kantine door SCW 
getrakteerd op gebak en patat. Of 
deze combinatie goed is gevallen, 
wie zal het zeggen? In ieder geval is 
de titel binnen!

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 december:
F.C.AALSMEER 
Zwaluwen HCSV1 - F.C.A.1 14.30 u
WV-HEDW 3 - F.C.A. 2  13.30 u
VEW 4 - F.C.A. 3 12.00 u
F.C.A. 4 – DSK 2 14.30 u
FC.A’damsebos 4 - F.C.A. 5 11.30 u
Hillegom 7 - F.C.A. 6 13.00 u
CSW 8 - F.C.A. 7 14.00 u 
Forza Almere 3 - F.C.A. 8 13.30 u
Zwanenburg 45+ - FCA 45 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – VVGA VR1 14.30 u
F.C.A. VR2 – DEVO’58 VR1 12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Nw.Sloten VR1-RKDES VR1 14.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – Hoofddorp 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Swift 4 12.00 u

IJmuiden 3 - S.C.W. 3 14.30 u
S.C.W. 4 – Hillegom 4 14.30 u
VVC 5 - S.C.W. 5 14.30 u
S.C.W 45 – Wherevogels 45 14.30 u
AFC 35+ - S.C.W. 35 + 17.00 u 

Zondag 4 december:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Rijnland 1 14.00 u
F.C.A. 2 – Roda’23 4 11.30 u
F.C.A. 3 – DSS 4 11.30 u
F.C.A. 4 – Nederhorst 3 14.00 u
F.C.A. 5 – Roda’23 7 14.00 u
F.C.A. 6 – Sp.Martinus 5 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Bernardus 1 14.00 u
R.K.D.E.S. 2 – DSOV 2 11.00 u
DIO 2 - R.K.D.E.S. 3 11.30 u
Pancratius 5 - R.K.D.E.S. 4 13.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Hoofddorp 8 12.00 u

Voetbal zondag
RKDES boekt op Leidsche 
Boys simpele overwinning
Kudelstaart - RKDES heeft de uit-
wedstrijd tegen Leidsche Boys sim-
pel naar eigen hand kunnen zet-
ten. Ondanks vier afwezigen won-
nen de Kudelstaarters van de ro-
de lantaarndrager met 0-5. De Ku-
delstaarters nestellen zich nu aan 
kop samen met Bernardus en VEP. 
Koploper ASW was afgelast. Indy 
van Koert was ziek, Rutger Spaar-
garen op vakantie, Robin van der 
Steeg voetbalt niet op gewoon gras 
en Rick Verkuijl is met een potje 
zaalvoetballen geblesseerd geraakt.
Oftewel bijna de gehele voorhoede 
was er niet, zodat Lennart Kok op 
links begon, Lars Winters op rechts 
en Maarten van Putten weer eens in 
de spits mocht beginnen. Achterin 
was een plaatsje vrijgemaakt voor 
A junior Bryan Weerdenburg, zodat 
Roy Endhoven weer op het midden-
veld begon. Al in de eerste minuut 
kregen de Leienaren hun eerste 
domper te verwerken, een verdedi-
ger blesseerde zich zodanig dat hij 
strompelend met veel pijn de dou-
che ging opzoeken. Al gauw bleek 
dat RKDES een maatje te groot 
was voor de rode lantaarndragers, 
maar het veld overwicht die de Ku-
delstaarters wisten te creëren werd 
nog niet in klinkklare munten om-
gezet. Roy Endhoven zag zijn kop-
bal gekeerd worden door de keeper.
Bijna was het bij een schaarse uit-
val nog 1-0 voor de thuisclub Bry-
an Weerdenburg liet zich aftroe-
ven, maar gelukkig was het Ma-
rius de Grauw die zijn enige red-
ding van de wedstrijd mocht doen. 
Na een klein half uurtje kwam toch 
de verdiende 0-1 op het niet aanwe-
zige scorebord Lennart Kok zwiep-
te de bal uit een hoekschop hoog 
voor de goal en het was Ivo Lentjes 
die de bal hoog in de touwen knik-
te. Dat Ivo goed kan koppen bewees 
hij enkele minuten later nogmaals 
door een hoge voorzet terug te kop-
pen op de inkomende Maarten van 
Putten en die wist er wel raad mee: 
0-2. Vlak voor rust liet Daan Dui-
zendstra weer even zien dat hij over 
een turbo beschikt. Hij ging er over 
rechts vandoor, maar zijn vlammend 
schot ging rakelings voor langs. Ook 
Lars Winters kwam een teennagel te 
kort. De harde kern was nog maar 
net achter het doel gekropen in 
de tweede helft of de 0-3 lag erin. 
Het was een prima voorzet van Lars 
Winters vanaf rechts en Mano van 

Veen hield het overzicht en kopte de 
bal panklaar voor Maarten van Put-
ten en die tikte fraai de bal in het 
dak van de goal, mooie treffer.
Terwijl de eerste krampgevallen bij 
de tegenstanders zich al aandien-
de bleef de Afas/Nieuwendijk bri-
gade de aanval zoeken. Dat het al-
lemaal niet even fraai was kwam 
mede door het veld, maar ook om-
dat de Leidse gastheren zich rond-
om hun eigen strafschopgebied 
met man en macht verdedigden. Na 
een uur voetballen lag de 0-4 erin, 
maar er was één probleempje: de 
scheidsrechter had het niet gezien. 
Mano van Veen loste van 25 meter 
een schot die via de onderkant lat 
toch wel bijna een meter achter de 
doellijn kwam. De groep met sup-
porters stond achter het doel, dus 
kunnen dit goed waarnemen. De 
overigens prima leidende scheids-
rechter Bergen had het niet gezien, 
maar kon het uit zijn positie ook niet 
waarnemen. Waar blijft de videoca-
mera of een bal met een signaaltje? 
Maar even later lag de bal er toch 
in. Lennart Kok vuurde een vrije 
trap recht op de keeper die de bal 
dus ook van schrik los liet en we-
derom stond Maarten van Putten op 
de juiste plek. Het laatste kwartier 
was het alle vrouwen eerst voor de 
formatie van Leidsche Boys. Het lat-
werk werd getest door de ingeval-
len Frank Brugman en de paal staat 
nog te trillen van een schot van Ivo 
Lentjes. De keeper van Leidsche 
Boys stompte op een sierlijke ma-
nier een vrije trap van Lennart Kok 
uit de kruising, terwijl Lars Win-
ters een dubieuze buitenspel goal 
afgekeurd zag worden. 0-5 Werd 
het toch nog in de laatste minuut. 
Maarten van Putten was even naar 
rechts uitgeweken en lepelde de bal 
naar de tweede paal waar de rap-
pe Frank Brugman binnen kon lo-
pen. Al met al een zeer verdiende 
0-5 overwinning.
De wedstrijd ASW was afgekeurd, 
dus RKDES staat met evenveel pun-
ten als Bernardus bovenaan en laten 
die twee ploegen komend weekend 
nou net elkaar gaan bestrijden op 
sportpark Calslagen in Kudelstaart. 
Over 2 weken naar VEP die ook al 
medekoploper is. Geinig. De eer-
ste 7 ploegen staan niet verder als 
2 punten van elkaar verwijderd, dus 
wie wordt er Herbstmeister?
Eppo

,

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
Puike winst FC Aalsmeer
Aalsmeer - Dat er met geen enke-
le ploeg in de eerste klasse A valt te 
spotten bewees FC Aalsmeer maar 
weer eens. Tegen subtopper Volen-
dam trok FC Aalsmeer uiteindelijk 
al dan niet verdiend aan het langste 
eind. De zege was noodzaak, maar 
dat is altijd makkelijker geroepen 
dan bewerkstelligd. Door de 2-1 ze-
ge klimt de eersteklasser iets op de 
ranglijst. Had de ploeg van Cor van 
Garderen tegen Volendam verloren 
was het laatste in de stand geweest 
en waren de Aalsmeerders verder van 
huis. Nu blijft FC Aalsmeer in de gro-
te groep laagvliegers en valt men niet 
uit de toon. Volendam bleek over be-

hoorlijk voetballend vermogen te be-
schikken. Met ogenschijnlijk simpele 
combinaties probeerde de ploeg van 
Sander Middelbeek tot het doel van 
Giovanni Santangelo te komen. Maar 
op een gevaarlijke vrije trap die voor-
treffelijk over werd getikt door San-
tangelo en een paar halve kansen na 
werden de bezoekers ook weer niet 
echt dreigend. FC Aalsmeer stelde 
daar in eerste helft bar weinig tegen-
over. Toch stond er bij de thee 1-0 op 
het scorebord. Aanvoerder Burak Si-
til bracht met een streep uit een vrije 
trap de thuisclub in jubelstemming. 
Het is Sitils handelsmerk: De vrije 
trap. Na rust zette de gastheer meer 

Voetbal
Kaartenfestival bij FCA 
zondag in Voorschoten
Aalsmeer - Twee personen speel-
den afgelopen zondag een hoofd-
rol bij de wedstrijd Voorschoten 
97 en FCA Zondag. Eén ervan was 
scheidsrechter Van Vliet, die maar 
liefst negen keer de gele kaart 
moest trekken, waarvan drie aan 
spelers die al een gele kaart had-
den opgelopen en dat betekende 
dus drie keer rood voor spelers van 
Voorschoten. De rode kaarten vie-
len allemaal in de tweede helft. Eén 
gele kaart was er voor een speler 
van FCA. Maar de meest opvallende 
speler was wel Jeremaih Veldman, 
wat hij wel niet uit zijn doel ran-
selde was fantastisch. Zeker acht 
kansen tot scoren wist hij te pare-
ren en voeg daarbij nog zijn ‘gewo-
ne’ reddingen. Er was er maar één 
die aanspraak maakte als Man of 
the Match, juist Jeremaih. Als klap 
op de vuurpijl is hij de andere dag 
vader geworden van een dochtertje. 
Al snel bleek dat Voorschoten over 
een gevaarlijke, snelle en een praat-
ploeg beschikte, gelijk werd er druk 
op de verdediging van de FCA ge-
zet en dat daar niet uit gescoord 
werd was ongelooflijk. De mooiste 
kansen ontstonden er voor het doel 
van FCA, maar door onnauwkeurig-
heid vlogen de vele schoten op doel 
hoog over of Jeremaih stond in de 
weg. Zelfs was het de FCA die de 
bal uit een corner niet goed weg-
werkte en via het been van een ei-
gen speler bijna in eigen doel be-
landde, maar de bal kon nog net 
weggetrapt worden. De verdediging 
van FCA moest alle zeilen bij zet-
ten om een doelpunt te voorkomen 
en dat ging gepaard met kunst en 
vliegwerk. Toch bleek dat Voorscho-
ten ook zijn zwakke momenten had, 
met name was keeper Abdel Lam-
barette een gevaar voor zijn eigen 
verdediging door veelal de bal los 
te laten bij een pegel op zijn doel. 
Met name Dani was dichtbij een 
treffer door een fout van de keeper, 
maar net niet. Na een fantastische 
bal van Mark op Dani die weer hard 
op doel schoot, liet de keeper de 
bal weer los. FCA kwam langzaam 
meer in de wedstrijd, maar de echte 
kansen waren er voor Voorschoten, 
zelfs een bal 5 meter voor de doellijn 
werd keihard overgeschoten. De ir-
ritatie begon toe te nemen door heel 
veel praten tegen de jonge scheids-
rechter Van Vliet en overtredingen 
maken. En zo vielen er in de twee-
de helft zes gele kaarten aan Voor-
schoten en één aan FCA kant. Kan-
sen waren er aan beide kanten ge-
noeg, teveel om op te noemen en 

het was werkelijk ongelooflijk dat 
de rust aanbrak met een 0-0 stand. 
De rust duurde vrij lang, minimaal 
20 minuten, en dat was omdat er 
op een ander veld gespeeld moest 
worden, wat verder weg lag. Het 
hoofdveld wordt helemaal opnieuw 
aangelegd is pas in januari klaar. De 
tweede helft begon FCA zoals ie-
der het graag ziet, dominerend van-
uit een gesloten verdediging en de 
juiste medespeler opzoeken. De 
eerste kans was er voor Dani, maar 
zijn kopbal verdween net over het 
doel. Daarna was er voor de snelle 
rechtsbuiten van Voorschoten een 
goede kans, maar hij schoot weder-
om te gehaast over. Na een kwar-
tier was het zover, een speler was 
het weer niet eens met de beslis-
sing van de scheidsrechter en kreeg 
daarvoor zijn tweede gele kaart en 
kon vertrekken. Veel spelers van 
Voorschoten waren het daar niet 
mee eens en scheidsrechter Van 
Vliet (geen familie van) zag geen 
andere mogelijkheid dan de wed-
strijd voor zeker 15 minuten stil te 
leggen. Daarna eigenlijk weer het-
zelfde, nog meer gepraat en er volg-
de nog twee gele kaarten en daar-
na twee rode kaarten en zo stond 
Voorschoten met 8 man op het veld 
en werd het er op het veld en aan 
de zijkanten niet gezelliger op. Toch 
was het gelukkig Dani die het over-
zicht had en de bal breed lag op 
Lennarth die er 0-1 van maakte. Vier 
minuten later was het Dani, die ein-
delijk zijn eerste doelpunt maakte 
en naar men dacht de wedstrijd op 
slot gooide: 0-2. Wissels voor Dami-
on voor Karol en Daryl voor Jeroen. 
Even later kreeg Daryl een prachtige 
steekbal en met zijn snelheid leek 
hij niet meer te achterhalen, maar 
weer sloeg het noodlot toe. Daryl 
greep naar zijn hamstring en ging 
geblesseerd van het veld. Alexan-
der kon zijn opwachting maken. 
Gek genoeg was het toch nog Voor-
schoten dat nog twee goede kansen 
kreeg, maar nog steeds stond Jere-
maih tot geluk van heel Aalsmeer op 
doel. FCA vergat gewoon de bal lek-
ker naar elkaar toe te schuiven en 
de wedstrijd in zijn geheel op slot te 
doen. 
Een wedstrijd om heel gauw te ver-
geten, 3 punten op zak op van een 
tegenstander die echt nog van zich 
zal laten spreken en horen in de-
ze competitie. FCA doet prima mee, 
maar het moet en het kan beter, 
misschien aanstaande zondag 4 de-
cember thuis tegen Rijnland? Aan-
vang 14.00 uur en gratis entree.

Atletiekvereniging Aalsmeer
Snelle tijden Ringvaartloop!
Aalsmeer - Zondag 27 november 
organiseerde AV Aalsmeer in sa-
menwerking met Fit4Run de jaar-
lijkse Ringvaartloop. Er kon weer 
gekozen worden uit verschillende 
afstanden. Hoofdafstand was de 10 
Engelse Mijl, maar er was ook een 5 
en 10 kilometer loop. Verder was er 
voor de jeugd tot 12 jaar een kids-
run. Het was heerlijk weer. Dit keer 
geen wind, regen, sneeuw of hagel, 
maar gewoon droog kalm weer. Om 
half elf klonk het startschot voor de 
jeugd van 5 tot en met 8 jaar. Zij lie-
pen 800 meter op de baan. Bij de 
meisjes was Carice Heemskerk de 
snelste met 3:16, gevolgd door Li-
sanne Vredevoort met 3:44 en Isis 
Landwehr Johann met 4:18. Bij de 
jongens was de eerste prijs voor 
Benjamin van der Vaart met 3:10, 
tweede was Nils Smithuis met 3:12 
en derde was Bram van Zaanen 
met 3:13. Om kwart voor elf was het 
de beurt aan de jeugd van 9 tot en 
met 12 jaar. Zij liepen 1200 meter. 
Bij de meisjes was de hoogste podi-
umplaats voor Gwen Alewijnse met 
4:39, tweede was Nathalie Hofstee 
met 4:49 en derde was Esmee Mee-
ring met 4:53. Bij de jongens greep 
Colin Alewijnse met 4:31 de eerste 
prijs, gevolgd door Justin Alewijn-
se met 4:45 en Nils Heemskerk met 
4:45. Om 11.10 uur gingen de 5 en 10 
kilometer lopers van start. Bij de da-
mes tot 45 jaar won Julie Witteveen 
met 24:13:00 de 5 kilometer, gevolgd 
door Melissa Weber met 26:05:00 en 
Martyna Gawrys met 26:29:00. Bij de 
dames 45+ won Liesbeth Witpeerd 
met 24:07:00, tweede was Jeanette 
Tas met 26:28:00 en derde was Pe-
tra Niessen v/d Berg met 32:08:00. 
Bij de heren tot 45 jaar was het po-
dium voor Leon van Leusen met 
16:52, Wessel Hell met 17:33 en Thij-
men Alderden met 18:16. Bij de he-

ren 45+ was Jaap Stijlaart de snel-
ste met 18:34, gevolgd door Martin 
Hoogervorst met 18:35 en Jan Pie-
ter Baars met 18:39. De 10 kilome-
ter kende ook mooie successen. 
Bij de dames tot 45 jaar won Nadi-
ne Duursma met 44:24:00, gevolgd 
door Sylvia van t Schip met 45:16:00 
en Cris Nagtegaal met 47:22:00. De 
dames 45+ prijzen gingen naar Yil-
diz Kurt met 47:01:00, Ella van Triest 
met 50:37:00 en Brigitte de Wil-
de met 51:14:00. Het podium bij de 
heren tot 45 jaar was voor Michiel 
Schinkel met 35:28:00, Jan Smit 
met 36:23:00 en Michael Herle met 
37:35:00. Bij de heren 45+ won Tijn 
Jansen met 37:02:00, Hans Over-
beek werd tweede met 41:09:00 
en derde werd Huub Loogman met 
41:35:00. Hoofdafstand was de 10 
Engelse Mijl, 16,1 kilometer. De 
Schotse Hooglanders in het Schin-
kelbos stonden eerste rang om de 
verrichtingen van de lopers te bekij-
ken. Bij de dames tot 45 jaar was Eri-
ca Belandi erg snel met 1:04:28, ge-
volgd door Irene Kleijn met 1:20:51 
en Sabrina Oudt met 1:31:28. Bij 
de dames 45+ was Simone Boerla-
ge superblij met haar eerste plaats 
met 1:22:24, tweede was Sonja van 
Zeelt met 1:26:53 en derde was Inge 
van den Berg met 1:28:16. Bij de he-
ren tot 45 jaar won Adrian Blazinski 
met 59:09:00, tweede was Erik Tan-
ge met 59:17:00 en derde was Ta-
kayaki Kurata met 1:00:41. Bij de he-
ren 45+ was het podium voor Cor-
né Klein met 1:00:32, tweede was 
Marcel Bellis met 1:02:34 en derde 
was Cor van Baar met 1:03:38. Atle-
tiekvereniging Aalsmeer dankt alle 
hardlopers, vrijwilligers en sponsor 
Fit4Run voor wederom een geslaag-
de editie van de Ringvaartloop. Lo-
pen bij AV Aalsmeer? Kijk voor meer 
informatie op www.avaalsmeer.nl.

de tanden in het duel en dat bleek 
een goede stap. Met krachtvoetbal 
werd Volendam prompt bij tijd en wij-
len de duimschroeven aangedraaid. 
Dat leidde twintig minuten voor tijd 
tot de 2-0. Middenvelder Sander Az-
nar Martinez volleerde prachtig van 
buiten de zestien raak. Zo kwam FC 
Aalsmeer op een comfortabele voor-
sprong die het niet meer uit handen 
zou geven. Volendam miste het gif 
om er nog iets van te maken. Diep 
in blessuretijd tikte Joren nog wel 
van dichtbij de 2-1 eindstand op het 
bord. Maar daar bleef het bij en zo 
boekte FC Aalsmeer een belang-
rijke overwinning. Komende zater-
dag weer een kraker in het rechter-
rijtje. Op bezoek in Hoorn zal Zwalu-
wen’30 de formatie van Cor van Gar-
deren met de tanden bloot opvan-
gen. De Noord Hollanders staan in 
punten gelijk.
Arno Maarse

Tafeltennis
Kampioen Bloemenlust 1 
behoudt ongeslagen status
Aalsmeer - Net als in de thuiswed-
strijd had Bloemenlust 1, inmid-
dels kampioen, het uit in Rijsenhout 
knap lastig. Bart Spaargaren wist in 
de eerste partij nog nipt te winnen 
van de sterk spelende Paul Clement, 
maar in het vervolg van de avond 
ging Paul steeds beter spelen. Met 
aanvallend spel en veel snelle top-
spinballen liet hij Ed Couwenberg 
en Johan Berk kansloos. Ed kon 
ook tegen Kees Spaargaren niet tot 
winst komen, in een goede en span-
nende wedstrijd over vijf games. Het 
dubbelspel was, net als eerder in de 
Bloemhof, een prooi voor Paul en 

Kees, die overtuigend wonnen van 
Bart en Ed. Omdat Bart in de en-
kelspelen ongeslagen bleef, Johan 
twee keer won en Ed zegevierde 
over Piet van Oudenaren kwam de 
uitslag op 4-6. Vier zeer belangrijke 
punten voor Rijsenhout in de strijd 
voor handhaving.

Bloemenlust 2 speelde thuis te-
gen hekkensluiter Spaarne 8. Dan-
ny Knol won al zijn partijen inclu-
sief het dubbelspel samen met Pe-
ter Velleman. Peter won twee enkel 
partijen, waarvan een met 20-18 in 
de vijfde game. Horst Krassen won 

één enkel partij en verloor een enkel 
partij met 13-11 in de beslissende 
vijfde game. Door de 7-3 overwin-
ning staat Bloemenlust nog steeds 
op de derde plaats. Als de laatste 
wedstrijd tegen HTC 10 met ten-
minste 7-3 wordt gewonnen neemt 
Bloemenlust de tweede plaats over 
van HTC.
Met een 7-3 overwinning op The 
Victory 6 heeft Bloemenlust 3 hun 
derde plaats in de vierde klasse 
veiliggesteld. Dirk Biesheuvel won 
weer eens al zijn partijen en samen 
met Jan spaargaren ook het dub-
belspel. Jan boekte twee overwin-
ningen en Irene Gerritsma was een 
tegenstander de baas.

In de DUO-competitie was HTC 6 
in Hoofddorp met 4-1 te sterk voor 
Ton de Hollander en Philippe Mo-
nier. Philippe wist een enkelspel te 
winnen.



Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer kregen zaterdag het 
Belgische KV Sasja op bezoek, een 
sterke ploeg die vooraf op een ge-
deelde vier plaats stond in de Be-
Ne League. Eerder in het seizoen 
was de uitwedstrijd in Antwerpen 
nog nipt verloren, dus FIQAS was 
gewaarschuwd. Dat bleek niet no-
dig, want de ploeg was vanaf mi-
nuut één gedreven en speelde vol 
vuur en inzet. Het resulteerde met-
een in een 6-1 voorsprong binnen 
acht minuten en het ene doelpunt 
was nog mooier dan het andere. Sa-
mir Benghanem werd fraai vrij ge-
speeld aan de cirkel, Jimmy Cas-
tien en Tim Bottinga scoorden van 
afstand, Remco van Dam passeerde 
de verdediging met een schijnbe-
weging en Rob Jansen, deze avond 
de topscorer, maakte doelpunten 
uit alle mogelijke situaties en posi-
ties. KV Sasja had geen antwoord 
op de snelheid en de variatie in het 
Aalsmeerse spel en kwam zelf nau-
welijks aan schieten toe. En als er 
al poging kwam, stond daar Mar-
co Verbeij. Zo werd de voorsprong 
alleen maar steeds verder uitge-
bouwd en was het genieten voor 
het publiek. Via 10-5, 12-5 (intik-
kertje van Semmy Stigter) en 14-6 
(Lars van Wijk) bepaalde Wai Wong 
de ruststand op 15-7. In de twee-
de helft probeerde Sasja de aan-
val van FIQAS Aalsmeer te ontrege-
len door offensief te gaan verdedi-
gen. Dat werkte maar even. De ont-
stane ruimte bood weer mogelijkhe-
den om op andere manieren te sco-
ren en dus gingen Jansen en con-
sorten rustig door waar ze gebleven 
waren. Lars van Wijk kon snoeihard 
uithalen: 19-10, van Dam scoorde 
door de benen van de trage keeper 
(20-11), Wong speelde Benghanem 
nog een keer vrij aan de cirkel (22-
14) en maakte er zelf 23-14 van. 
Met nog tien minuten te gaan was 
de wedstrijd gespeeld. Het werd uit-
eindelijk 26-17 en de voornaamste 
winst zat hem misschien niet eens in 

de belangrijke twee punten en daar-
door een plaatsje winst op de rang-
lijst, maar vooral in de enorme ge-
drevenheid waarmee was gespeeld. 
Doelpunten: Rob Jansen 7, Remco 
van Dam 5, Wai Wong en Tim Bot-
tinga 3, Lars van Wijk, Samir Beng-
hanem en Menno Selman 2, Jimmy 
Castien en Semmy Stigter 1. 

Zaterdag naar Volendam
Komende zaterdag 3 december 
gaan de mannen naar Volendam en 
dat wordt een heuse kraker, niet al-
leen omdat het een streekderby is, 
maar vooral omdat de ploegen – 
nu achtste en negende in de BeNe 
League - evenveel punten hebben. 
De inzet is: plaats acht. De wedstrijd 
in sporthal Opperdam begint om 
19.00 uur. Publiek is uiteraard wel-
kom. Zondag 10 december spelen 
de heren weer thuis in De Bloem-
hof en is JMS/Hurry Up de tegen-
stander. Deze wedstrijd begint om 
20.45 uur.

Santakoorts loopt op, bijna 16 december

Schrijf nu in voor Santarun!
Aalsmeer - De Santakoorts loopt 
op, want op vrijdagavond 16 de-
cember gaan honderden Kerstman-
nen, vrouwen en kinderen het cen-
trum van Aalsmeer rood kleuren. 
De start is om 19.00 uur bij Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffka-
de. Een gezelligheidsloop voor jong 
en oud, waarvan de opbrengst be-
stemd is voor twee goede doelen: 
De Aalsmeerse Moederverwendag 
en de Mike Multi Foundation.

Na de loop door het Centrum met 
stempelposten is er in de Studio’s 
een gezellige afterparty met optre-
den van de band de Hucksters.
Aarzel niet, maar doe mee en schrijf 
je in via de website: www.aalsmeer.
rotarysantarun.nl. Een pak voor vol-
wassenen kost slechts 15 euro en 
voor kinderen 10 euro. Met dit be-
drag is het hele evenement betaald. 
Ook zijn pakken af te halen bij het 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat.

Handbalvereniging viert jubileum
Gezellig en sportief feest 
ter ere van 40 jaar RKDES
Kudelstaart - Handbalvereniging 
RKDES bestaat dit jaar 40 jaar. Za-
terdag 26 november is dit gevierd 
met leden en oud-leden. De avond 
begon om 18.30 uur met een ou-
der-kind tournooi voor de jong-
ste jeugdleden. Eerst werd er nog 
wat onwennig en heel serieus ge-
speeld. Naarmate het toernooi vor-
derde, werd de sfeer gezelliger en 
meer ontspannen. Alle trucen wer-
den uit de kast gehaald om de kids 
te laten scoren, want dat lever-
de dubbele punten op. Vanaf 20.00 
uur was voor de oudere (oud)-leden 
een Pub Quiz waarbij gemixte teams 
hun kennis werd getest over hand-
bal, RKDES en andere gerelateerde 

zaken. Grote hilariteit vanwege de 
foto’s en beeldmateriaal uit de oude 
doos en veel denkwerk over onder 
andere het jaartal waarop de vereni-
ging verhuisd is van de Bilderdam-
merweg naar de Mijnsherenweg. De 
bonusvraag (teken een nieuw logo 
voor RKDES waar de handbal ook 
in voorkomt) zorgde voor de creati-
viteit in het team. Na de loterij en de 
uitslag ging de muziek een toontje 
harder en hebben de leden nog ge-
zellig met elkaar geproost. Het was 
een zeer geslaagde avond. Op naar 
de 45 jaar! Heb je interesse in hand-
bal? Kom eens langs bij handbalver-
eniging RKDES of kijk voor meer in-
formatie op www.rkdes.nl.

Marathonschaatswedstrijd
Blauwe Beugelrijder Mats 
in Oranje Leiderspak
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
bij de zesde marathonwedstrijd in 
Hoorn wist Mats Stoltenborg, lid van 
ijsclub de Blauwe Beugel, het oran-
je leiderspak te veroveren nadat hij 
hier vorige week al even aan had 
mogen snuffelen. In de zeer span-
nende wedstrijd in Haarlem, werd 
hij ten onrechte als winnaar van het 
klassement aangewezen in een fel-
le strijd met Bob de Vries. Nadat hij 
gehuldigd werd in het oranje lei-
derspak, bleek hij net een puntje 
te kort te komen. In de kleedkamer 
heeft hij het weer overgedragen aan 
Bob de Vries, de winnaar van de-
ze wedstrijd. De Jan van den Hoorn 
schaatssportwedstrijd word mede 
georganiseerd door een aantal le-
den van ijsclub de Blauwe Beugel, 
welke het financieel ook mogelijk 
maakt om jaarlijks hier een prach-
tige wedstrijd te organiseren. Vol-
gend weekend maakt Mats zijn de-
buut als internationale langebaan-

schaatser. Het talent uit Hoofd-
dorp staat aan de start van de der-
de World Cup wedstrijd in Astana. In 
slechts enkele jaren tijd heeft Mats 
zich weten op te werken naar de ab-
solute marathontop. De schaatser is 
nu ook hard op weg om dat zelfde 
te doen als langebaanschaatser. Tij-
dens World Cup kwalificatiewed-
strijden in Groningen kwam hij net 
te kort om zich te plaatsen voor de 
wedstrijden in Nagano en Harbin, 
maar door enkele afzeggingen mag 
hij in Astana wel aan de start ver-
schijnen. Voor Mats is de vijf kilo-
meter in Astana een mooie opstap 
naar meer. De rijder uit de ploeg 
van Bouw & Techniek maakt gro-
te stappen als marathonschaatser 
op de vijf- en tien kilometer en zou 
zo maar eens kunnen gaan verras-
sen in Astana. Met zijn eerste World 
Cup deelname komt zijn droom, De 
Olympische Spelen, weer een stap-
je dichterbij.

3 Keer winst dagcompetitie 
Biljartvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de tweede keer dit 
seizoen heeft het team van Wil Piet 
de volle winst van 48 punten aan 
het totaal toegevoegd ten koste van 
de Vennepers; Met Jacco v/d Laar-
se als gastspeler die Jan v/d Meer 
versloeg in 33 beurten. Wil Piet deed 
het zelfde tegen Siem van Ruiten in 
28 beurten. Wijnand Knol en Flip Es-
kes deden het goede voorbeeld vol-
gen tegen Sjaak de Jong en Gerard 
Vermeij. Eindstand: Aalsmeer A. 48 
en Vennepers A. 26 punten.
Het team van Arnold Heuzen tegen 
op de eerste plaats staande De Plas 
C volgde het voorbeeld van het team 
van Wil Piet. Arnold Heuzen tegen 
Cor Groen ‘t Woud, na een moeilij-
ke start van beide spelers was het 
Arnold die in de tiende beurt een 
serie maakte van 22 caramboles en 
toen was het gebeurd met Cor. Wim 
Berghoef speelde een gewonnen 
wedstrijd in 31 beuren tegen Jan 
van Smoorenburg en pakte 12 pun-
ten. Wim Nederstigt speelde tegen 
Ton den Haan en stelde ook de 12 
punten veilig. Fred Pol kon zijn par-
tij niet in winst omzetten en moest 
genoegen nemen met 7 punten te-
gen Sjaak den Haan. Eindstand: 
Aalsmeer B. 43 en BV De Plas C. 29 
punten. Aalsmeer C, de ploeg van 
Harry Batenburg, wilde niet achter 
blijven. Harry Batenburg begon te-
gen Leo v/d Laan. In een gelijk op-
gaande wedstrijd was het Harry die 
met de winst er vandoor ging. Henk 
Bos liet ook even zien dat hij het nog 
kan tegen Bert Ubink; Henk liet zijn 
85 caramboles in 21 beurten note-
ren; Bert Ubink bleef steken op 56 

caramboles. Bij Dorus v/d Voort zat 
het er niet in deze vrijdag. Spelend 
tegen Jan Stam moest hij het verlies 
nemen en maar 9 punten laten bij-
schrijven. Henk v/d Sluis deed wat 
hij moest doen en dat was winnen 
van Piet Dobbe in 27 beurten. Eind-
stand: Aalsmeer C. 45 en BV De Plas 
B. 35 punten.
Dat de vele avonden trainen zich uit 
betalen in de volle winst lieten de 
drie bondsteam zien in de uit wed-
strijd tegen het Scheepje. De derde 
overwinning op rij voor het team van 
BV Aalsmeer. Helaas zwaar verlies 
voor het Aalsmeer C 1 team in de 
uit wedstrijd tegen De Plas; Alleen 
Rob ten Brink kon met zijn 104 ca-
ramboles in 32 beurten tot winst ko-
men tegen Pieter Voorbergen. Eind-
stand: De Plas 30 en BV Aalsmeer 
20 punten.
Nipte winst behaalde het team van 
Henk v/d Sluis in de uitwedstrijd 
tegen t`Scheepje. Joost Dekker 
won van Pascal Boers in 29 beur-
ten. Teamleider Henk v/d Sluis kon 
niet tot winst komen tegen Kees v/d 
Poel en liet 25 caramboles noteren 
van de te maken 49. Eindstand: BV 
t`Scheepje 27 en BV Aalsmeer 29 
punten. Met één punt verschil wist 
het team van Jan Plasmeijer tegen 
Jacobswoude de winst in Aalsmeer 
te houden; Arnold Heuzen won van 
Aad van Holstein in 26 beurten en 
Jan Plasmeijer verloor van Helga 
Hoekstra-Olijerhoek. Joop Houtman 
had 35 beurten nodig om de winst 
tegen Wim Maassen in Aalsmeer te 
houden. Einstand: BV Aalsmeer 28 
en Jacobswoude 27 punten.

Sebastiaan Dolk eerste bij 
dartavond in Middelpunt
Aalsmeer - In het begin van de 
avond verliep het darten een beet-
je moeizaam voor Sebastiaan Dolk. 
Zijn scores waren niet zoals hij ge-
dacht had dat het zal gaan worden. 
Het ingooien was hem veel beter af-
gegaan. Maar hij won toch de strijd, 
ook al zat Ben van Dam hem erg op 
de hielen. Ben speelde goed, maar 
miste net z’n dubbels. Toch wist hij 
een goede tweede plaats te behalen. 
De derde plaats was voor Peter Bak-
ker en vierde werd Kees de Lange, 
die in het begin toch wel behoorlijk 
gooide, maar net niet genoeg tegen-
legs kon maken. Er is sportief ge-
dart, het was een mooie wedstrijd, 

best wel spannend ook. Eerst je in 
het zweet gooien en dan de ontla-
ding erna. Optimale ontspanning en 
dat heb je soms net even nodig. Eén 
keer per week zeker, want sporten is 
goed voor de mens, en darten is echt 
wel een sport! Kom het maar eens 
ervaren, dit kan iedere dinsdag-
avond, lid zijn is niet nodig, maar de 
deelnameleeftijd is wel minimaal 16 
jaar. Voor wie geen dartspijlen heeft, 
ligt een oefenset klaar. Inschrijven 
kan vanaf 19.30 uur, de competi-
tie begint om acht uur en deelname 
kost 2,50 euro per keer. Er wordt ge-
dart in ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55 in Oost.

De deelnemers van zaterdag 26 november. Van links naar rechts: Demi, May-
ke, Nikkie, Rianne en Celina.

Succesvolle voorrondes 
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end waren de voorrondes voor NK 
twirl in Sportcomplex Koning Wil-
lem Alexanderhal te Hoofddorp. Op 
zaterdag waren de voorrondes voor 
de deelnemers runner-up NK waar-
aan Demi, Mayke, Rianne en Nik-
kie deelnamen. Ook was deze dag 
de voorronde solo dance twirl in de 
junior intermediate categorie voor 
Celina. Bij het onderdeel 1-baton in 
de categorie preteen runner-up na-
men Demi, Mayke en Rianne deel. 
Demi behaalde de tweede plaats en 
Mayke de 15e. Rianne viel jammer 
genoeg net buiten de top 15. Nik-
kie kwam uit in de categorie seni-
or runner-up. Dit was een zeer gro-
te groep van maar liefst 55 deel-
neemsters. Nikkie behaalde de 11e 
plaats. Celina nam deel in de cate-
gorie junior intermediate met haar 
solo dance twirl en eindigde op een 
mooie tweede plaats. De twirlsters 
in de runner-up categorieën die 
binnen de top 15 eindigden gaan 
door naar het runner-up NK op zon-
dag 11 december in Topsportcen-
trum te Almere. Celina zal met de-
ze plaatsing deelnemen op het NK 
op 14 en 15 januari, ook in Alme-
re. Trainster Valerie en Nikkie en na-
tuurlijk ook de twirlsters, kunnen te-
rug kijken op een mooie twirldag. 
Op zondag waren de voorrondes 
voor de 1-baton senior intermedia-
te categorie, waaraan Cynthia deel-
nam, en de voorrondes voor de 

kampioensklasse waaraan Dani-
que, Kirsten, Mireille, Celina en Se-
lina deelnamen. Cynthia moest het 
opnemen tegen maar liefs 65 deel-
nemers waarvan de top 15 door 
gaat naar het NK in januari. He-
laas behaalde Cynthia net geen top 
15 plaats. Bij het onderdeel 1-ba-
ton in de preteen Kampioensklas-
se behaalde Mireille de achtste, Da-
nique de tiende en Kirsten de elfde 
plaats. In de junior Kampioensklas-
se behaalde Selina de derde en Ce-
lina de vijfde plaats. Bij het onder-
deel 2-baton in de preteen Kam-
pioensklasse behaalde Mireille de 
derde en Danique de vijfde plaats. 
In de junior Kampioensklasse be-
haalde Celina de tweede en Selina 
de derde plaats. Bij het laatste on-
derdeel van de dag behaalde Mireil-
le de vierde, Kirsten de elfde en Da-
nique de veertiende plaats. In de ju-
nior Kampioensklasse behaalde Se-
lina de derde plaats. De twirlsters en 
trainster Valerie gingen met een te-
vreden gevoel weer huiswaarts en 
gaan zich allemaal opmaken voor 
de tweede ronde op het NK twirl op 
zaterdag 10 januari in Topsportcen-
trum te Almere. Lijkt het je ook leuk 
om te komen twirlen? Voor meer in-
formatie over twirlen kan contact 
opgenomen worden met de Pro-
ductgroep Coördinator Valerie Lelie-
veld per e-mail twirlen@svomnia.nl 
of met het sportpunt van SV Omnia 
via e-mail sportpunt@svomnia.nl. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Oscar Gootjes wint finale
Kudelstaart - De vijfde speelavond, 
en de 250ste ooit, van de dartclub 
Poel’s Eye in het Dorpshuis van Ku-
delstaart werd gewonnen door Erik 
Jan Geelkerken. Het was zijn vijf-
de overwinning ooit. Ronald Baars 
werd tweede. Het tweede niveau 
werd gewonnen door Rene van 
Veen, Rick Fransen werd tweede. 
John Kater reikte op dit niveau tot 
de halve finale én, belangrijker, had 
de Hoogste Uitgooi van de avond 
met een mooie 128 finish. Dit alles 
stond vorige week reeds in de krant.
Het derde niveau had ondertussen 
een sterke bezetting. Koploper Ti-
bor Hogervorst en Remco Maar-
se (winnaar van de eerste speel-
avond) troffen elkaar ook nog eens 
al in de kwartfinale. Remco won de-
ze twist. Wesley Fransen en Jos van 
de Broek bereikten op dit niveau 
de halve finale. De finale ging ech-
ter tussen Giovanni Raineri en Rem-
co. Giovanni is een talentvolle dar-
ter die steeds beter gaat preste-
ren. Het was alweer zijn vierde fi-
nale ooit en de tweede dit seizoen. 
Helaas was de ervaren Remco, voor 
wie het zijn 34ste finale was (!), een 
maatje te groot. Enkele dames wa-
ren deze avond opvallend aanwe-
zig. Henny Taal bereikte zelfs uiterst 
knap de kwartfinale van het Hoog-
ste Niveau, Joyce Kommers stond 
bij de laatste acht van het derde ni-
veau en Marieke van Zanten bereik-
te de halve finale van het vierde ni-
veau. Marieke verloor echter van 
een andere dame; Ans Engel. Vier 
keer eerder stond Ans in een fina-
le, twee keer won ze, twee keer ver-
loor ze. De gewonnen finales waren 
tegen Henny Taal en: Oscar Gootjes. 
Oscar was ook nu weer haar tegen-
stander. Al het vrouwengeweld ten 
spijt was het uiteindelijk toch Os-
car die de overwinning wist te be-
halen. Het was voor Oscar de der-
de overwinning ooit. Op de websi-
te www.poelseye.nl is allerlei infor-

matie over dartclub Poel’s Eye terug 
te vinden. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 2 december, met 
hopelijk veel nieuwe dart liefheb-
bers. Jong, oud, man en of vrouw, 
iedereen is welkom in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Vier nieuwe 
ronden, vier nieuwe kansen. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Winnaar Oscar Gootjes naast finaliste 
Ans Engel (rechts).

BeNe League handbal
Klinkende overwinning 
voor FIQAS Aalsmeer

Programma 
handbal

Zaterdag 26 november
20.15 u: FIQAS dames 3 – Westsite
Zondag 27 november
14.30 u: FIQAS heren 2 – E&O 
 (eredivisie)
15.45 u: FIQAS dames 2 – 
 Leidsche Rijn

Wil wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 7 decem-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 23 november is gewon-
nen door Wil ter Horst met 5494 
punten, gevolgd door Wim Spring 
in ‘t Veld met 5148, Rita Pannekoek 
met 5125 en Essy van Es met 4840 
punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 2 
december is er weer koppelkaarten 
bij Buurtvereniging Hornmeer. Na-
tuurlijk is iedereen van harte wel-
kom in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Geen maat? Daar kan 
voor gezorgd worden. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur voor koffie, 
thee en inschrijving. Het koppel-
kaarten begint om 20.00 uur. Het 
klaverjassen op 25 november is ge-
wonnen door Tonny Favie met 5453 
punten. Op twee Guda Kluinhaar 
met 5395 punten en oop drie Man-
fret de Grauw met 5116 punten. De 
poedelprijs was voor Theo Nagte-
gaal met 3550 punten.

Kerstbingo bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Bent u al een beetje in 
de Kerstsfeer? Of moet buurtvereni-
ging Hornmeer u een laatste zetje ge-
ven. Kom dan op woensdag 7 decem-
ber naar het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3 voor een gezellige bin-
go-avond in kerstsfeer. Er zijn weer 
allerlei leuke prijzen ingekocht. Ook 
de ‘gevulde mand’ is te winnen, deze 
keer gevuld met wat u de kerstdagen 
kunt gebruiken. Iedereen die van een 
gezellige avond houdt, is van harte 
welkom. Neem gerust een buurman 
of -vrouw mee. Zaal open vanaf 19.00 
uur, aanvang bingo 20.00 uur.
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