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Wethouder stopt na twaalf jaar met de politiek

Gertjan van der Hoeven: “Het is 
tijd om nieuwe wegen in te slaan”
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van 
der Hoeven heeft besloten om zich 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart 2018 niet meer be-
schikbaar te stellen om lid van de 
gemeenteraad of wethouder van 
Aalsmeer te worden. De wethouder 
van Aalsmeerse Belangen heeft bij-
na twaalf jaar deel uitgemaakt van 
het gemeentebestuur, waarvan acht 
jaar als wethouder. “Een enerveren-
de periode waarin ik me, samen met 
vele anderen, met passie heb inge-
zet voor Aalsmeer”, vertelt de 45-ja-
rige politicus. “Maar nu is voor mij 
de tijd gekomen om nieuwe wegen 
in te slaan.” Klaar met de politiek? 
“Nee, absoluut niet. Ik vind het nog 
elke dag een voorrecht om mij in te 
zetten voor alle inwoners en onder-
nemers in Aalsmeer en de komende 
maanden blijf ik mij nog voor de vol-
le honderd procent inzetten.”

Veeleisende baan
Voor velen komt de beslissing van 
de wethouder best onverwacht, 
maar zelf noemt hij het een wel-
overwogen besluit. Ongeveer een 
half jaar heeft hij er over nagedacht. 
“M’n gevoel zegt ‘stop’, terwijl ik het 
echt een superleuke baan vind. We 
hebben hartstikke mooie projecten 
opgezet, het omgaan met mensen 
is leuk, maar het is ook een veelei-
sende baan. Je bent altijd aan het 
werk, 60 tot 80 uur per week. En dat 
geeft niet, dat hoort erbij, maar ik 
weet niet of ik dat nog eens vier jaar 
op kan brengen. Dat kan ik niet ga-
randeren en daarom vind ik het ver-
standig om nu te stoppen. Ik heb er 
een goed gevoel bij. Het is tijd om 
wat anders te gaan doen.” 

Sport en jeugd
Natuurlijk gaat dan gelijk het ‘ge-

rucht’ dat de wethouder een mooie 
baan aangeboden heeft gekregen, 
maar dit blijkt niet het geval. “Ik ga 
om me heen kijken. Misschien zit de 
nieuwe baan nu wel bij m’n mails”, 
zegt hij lachend. Voordat Gertjan 
van der Hoeven als wethouder aan 
de slag ging, was hij projectmana-
ger. Maar of hij weer dit vak oppakt, 
weet hij nog niet. “Het kan nog al-
le kanten op. Sport heeft, doordat ik 
dit in m’n portefeuille heb, mijn hart 
gestolen. Die passie van jongeren 
voor hun sport vind ik mooi. Jeugd-
zorg en onderwijs vind ik machtig 
interessant. Ik kijk wel wat er op m’n 
pad komt.” 
Ook over de invulling van de mo-
gelijke meer vrije tijd heeft Gertjan 
nog geen vaste plannen. “Ik doe nu 
één uur per drie weken vrijwilligers-
werk bij De Lotusbloem en dit vind 
ik ongeloofl ijk leuk. Wie weet ga ik 
me meer uren beschikbaar stellen 
of iets in het verenigingsleven doen. 
Ik ga er rustig over nadenken.” 

Tijd voor nieuw talent
Of Gertjan nooit meer de ‘politie-
ke arena’ zal betreden, weet hij nog 
niet. “Ik zeg niet dat ik nooit meer 
terugkom, maar voor nu stop ik he-
lemaal. Ik vind het verstandig om af-
stand te nemen. Ik wil niemand in 
de weg lopen. Het is tijd voor ande-
ren, voor nieuw talent om te gaan 
timmeren aan de toekomst van 
Aalsmeer.” 
En hij vervolgt: “Het voelt ook wel 
fi jn om straks geen openbaar be-
stuurder meer te zijn. Het wordt 
nogal eens verward met openbaar 
bezit. Wat meer in de luwte heeft 
ook wel weer z’n charme.” 
Gertjan van der Hoeven is blij met 
wat hij en zijn collega’s tot nu toe 
bereikt hebben voor Aalsmeer. Over 

de rumoerige start van zijn tweede 
periode als wethouder wil hij niet 
zoveel kwijt. “We hadden een valse 
start. Ik had ook liever een brede-
re meerderheid gezien. Dat het een 
coalitie werd met slechts één per-
soon meer, was ook niet onze eerste 
keuze. Het is gelopen, zoals het ge-
lopen is. De taak van het gemeente-
bestuur is om Aalsmeer goed te be-
sturen, brede voorzieningen te bie-
den en lasten laag proberen te hou-
den. Aan het gedoe er om heen, 
hebben inwoners niets. Het is van 
belang voor Aalsmeer om te zoeken 
naar harmonie en om vooruit te blij-
ven kijken.”

Passie en ambitie 
Aalsmeerse Belangen gaat met het 
vertrek van Gertjan van der Hoeven 
een belangrijk partijlid missen, maar 
de vertrekkende wethouder is er 
van overtuigd dat er genoeg partij-
genoten zijn die het stokje over kun-
nen nemen. “Er is passie en ambi-
tie genoeg binnen AB. Het zou ook 
niet goed zijn als de toekomst van 
een politieke partij afhangt van één 
persoon.” 

Nog niet klaar
De komende maanden is Gertjan 
overigens niet van plan om rus-
tig achterover te gaan leunen. Tot 
de verkiezingen zegt hij nog kei-
hard te zullen werken. “Ik ben nog 
niet klaar, ik vind het nog steeds 
een hartstikke leuke baan en ik wil 
er graag nog veel energie in steken. 
Aalsmeer gaat me aan m’n hart en 
ik vind het fi jn dat ik een bijdrage 
heb mogen leveren en nog enke-
le maanden mag leveren aan deze 
mooie gemeente.” 

Door Jacqueline Kristelijn

7.000 Bloembollen geplant 
in vernieuwd Hornmeerpark
Aalsmeer - Na een renovatie van 
een half jaar is het Hornmeerpark 
op donderdag 23 november offi cieel 
geopend door wethouder Ad Ver-
burg. Deze feestelijke activiteit vond 
plaats in het bijzijn van leden van de 
klankbordgroep en andere vrijwilli-
gers die hebben meegeholpen bij de 
totstandkoming van het vernieuw-
de park. Als afsluiting van de werk-
zaamheden werden door de aan-
wezigen 7000 bloembollen geplant, 
waaronder de soorten herfsttijloos, 
narcis, vogelmelk en krokus. Allen 
zijn zeer te spreken over de renova-
tie van het park en de kwaliteit die 
aannemer Jos Scholman heeft gele-
verd. Wethouder Verburg: “De aan-
nemer had echt een goed plan voor 
de uitvoering, waarbij het grootste 
pluspunt was dat tijdens de werk-
zaamheden het park gewoon open 
kon blijven voor bezoekers. Het park 

heeft mooie recreatieve elementen 
gekregen, zoals de prachtige vlon-
der over het water en de mooie vel-
den. Ook kun je nu weer een rond-
wandeling maken in het park, zoals 
veel gebruikers graag willen.”

Kwaliteitsimpuls
Met de renovatie van het centrale 
deel in het Hornmeerpark is de eer-
ste stap gezet met betrekking tot de 
geplande kwaliteitsimpuls van het 
park. De plannen voor verdere reno-
vatie van het park liggen inmiddels 
op de tekentafel, inclusief het ge-
deelte om de kinderboerderij heen. 
Daarnaast wordt onderzocht hoe de 
recreatieve plannen voor het voor-
malige VVA-terrein gekoppeld kun-
nen worden aan het park. De ko-
mende jaren ontstaat hier dan ook 
een prachtig recreatief park voor al-
le inwoners van Aalsmeer. Position Paper Schiphol en 

Raamwerk Oost in Raad
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 7 december komen burge-
meester, wethouders en raadsle-
den voor de laatste maal dit jaar bij-
een voor de maandelijkse raadsver-
gadering. Er staan enkele behoorlijk 
‘zware’ onderwerpen op de agen-
da en daarom is reeds een moge-
lijke uitloopraad ingepland en deze 
zal, als nodig, een week later op 14 
december plaats gaan vinden. Ha-
merstukken tijdens de Raad zijn het 
vaststellen van belastingverordenin-
gen, bestemmingsplan 2e herzie-
ning Nieuw Oosteinde – Hornweg 
315, verlenging rekenkamer en wij-
ziging verordening ambtelijke bij-
stand en fractieondersteuning. 

Harde vuist op tafel
Eerste behandelpunt is de (of het) 
Position Paper Schiphol. Zoals vori-
ge week al vermeld vinden de be-
stuurders Schiphol een ietwat te la-
waaierige buur worden. De groei 
van het aantal vliegbewegingen op 
de luchthaven zet de leefbaarheid in 
Aalsmeer onder druk. Het uitgangs-
punt van groei in balans met de om-
geving is voor delen van Aalsmeer 
niet meer van toepassing. Aalsmeer 
wil van de betrokken partijen erken-
ning voor deze problematiek en wil 

met hen onderzoeken hoe de kwa-
liteit van de leefomgeving kan wor-
den verbeterd. Aalsmeer wil con-
crete voorstellen voor oplossings-
richtingen voor zowel de korte als 
de lange termijn. In de vergade-
ring van de commissie Maatschap-
pij en Bestuur afgelopen donder-
dag 23 november is al een eerste 
discussieboompje opgezet en hier-
uit kwam vooral naar voren dat de 
fracties het eens zijn met het feit dat 
de bestuurders met de vuist op ta-
fel willen slaan voor de leefbaarheid 
in Aalsmeer, maar de klap mag best 
wat harder en daadkrachtiger zijn. 

Integraal verkeersonderzoek
Ook ter behandeling op de agen-
da staat het Procesplan Ruimte-
lijk Raamwerk Aalsmeer-Oost. Naar 
aanleiding van de behandeling van 
de Structuurvisie Landelijk Gebied 
Oost is door het college toegezegd 
een masterplan te realiseren, waar-
in hoofdstructuren van onder ande-
re verkeer en vervoer en de water-
huishouding worden verwerkt. De 
drie deelgebieden van de Structuur-
visie – Oosteindedriehoek, Schin-
keldijkje en Hornwegdriehoek – 
hebben bij eventuele transformatie 
naar woningbouw consequenties 

voor de bestaande wegen Legmeer-
dijk, Bosrandweg en de Aalsmeer-
derweg. Daarnaast spelen op ter-
mijn mogelijk ook andere ontwikke-
lingen en transformatieopgaven, zo-
als ‘Tussen de Linten’ (gebied tus-
sen de Aalsmeerderweg en de Oos-
teinderweg) en de Oosteinderweg, 
die invloed hebben op de toekom-
stige verkeerssituatie. Om een goed 
beeld te krijgen en te streven naar 
een duurzame integrale verkeerssi-
tuatie stelt het college de gemeen-
teraad voor eerst een integraal ver-
keersonderzoek te laten uitvoeren 
en hier een bedrag voor te reserve-
ren van 80.000 euro. Hiermee kan 
worden voorkomen dat ontwikkelin-
gen in gang worden gezet die in de 
toekomst verkeerskundig niet pas-
send zijn. De verwachting is dat de 
resultaten van dit onderzoek in het 
eerste kwartaal van 2018 beschik-
baar zijn. 

Green Park en moties
Tot slot wordt tijdens deze Raad ge-
sproken over de Beheersverorde-
ning Green Park Aalsmeer en de na-
jaarsrapportage. Laatste behandel-
punten zijn de agenda voor de re-
gioraad van 12 december, mogelij-
ke moties en het vragenkwartier. De 

raadsvergadering begint om 20.00 
uur, staat onder voorzitterschap van 
Jeroen Nobel en vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Be-
langstellenden zijn welkom om op 

de publieke tribune plaats te ne-
men. De vergadering kan ook live 
gevolgd (of later bekeken) worden 
via de livestream op de website van 
de gemeente: www.aalsmeer.nl. 

Foto: Davey Photography/ Rob Franken

Auto ‘bergje’ afgereden
Aalsmeer - Op zondagochtend 26 
november rond kwart over negen 
kregen de hulpdiensten een melding 
binnen over een auto die te water zou 
zijn geraakt aan de Oosteinderweg. 
Ter plaatse werd een auto aange-
troffen onder aan de dijk, op de hoek 

met de Noordpolderweg. Mogelijk is 
de auto uit de bocht gevlogen en het 
‘bergje’ naar beneden gereden. Er 
zijn, zover bekend, geen gewonden 
gevallen. De bestuurder werd name-
lijk niet bij de auto aangetroffen. De 
politie doet verder onderzoek.

Foto: Davey Photography / Rob Franken

Armbreuk na val van trap
Aalsmeer - In de Snoekbaarsstraat 
is zaterdag 25 november rond het 
middaguur een traumahelikopter 
geland in verband met een medi-
sche noodsituatie. Een Mobiel Me-
disch Team kwam per helikopter ter 
plaatse om medische hulp te bieden. 
Er had een ongeval plaatsgevonden 

in een woning in de Karperstraat. 
Een 52-jarige vrouw bleek een fl inke 
val van de trap gemaakt te hebben. 
De inwoonster is met spoed naar het 
VU ziekenhuis vervoerd. De vrouw 
heeft enkele ribben gekneusd, is 
rondom blauw op haar rug en heeft 
een armbreuk opgelopen aan de val. 

Politie 
presenteert 

knallende actie
Aalsmeer - Deze week pre-
senteert de politie een knallen-
de actie voor een select aan-
tal mensen. Mocht u nog open-
staande boetes hebben of DNA 
moeten afstaan, dan is dit uw 
kans. Deze week kunt u van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 10.00 en 18.00 uur een gra-
tis bezoek brengen aan het bu-
reau in Uithoorn om uw op-
staande vonnis te voldoen. 
Maar dit is nog niet alles! Heeft 
u nog een zitvonnis openstaan? 
Dan kunt u 0900-8844 bellen en 
halen agenten u dezelfde dag 
nog gratis op. Goeie deals vol-
gens de politie, want het voor-
komt dat agenten op een onge-
wenst moment tijdens de feest-
dagen komen om alsnog uw 
boete(s) te innen of u een ver-
blijf aan te bieden in een spe-
ciaal ‘hotel’ met tralies tijdens 
kerst en oud en nieuw. Weet u 
niet of u openstaande boetes 
heeft? Via www.cjib.nl kunt u 
inloggen met uw digid. U krijgt 
dan een overzicht van de even-
tuele openstaande vonnissen.
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KERKDIENSTEN

DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

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

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

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

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
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
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

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

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

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens 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. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
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. 
Houd 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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Laatste breicafé 
Rode Kruis

Aalsmeer - Kom gezellig naar het 
laatste Rode Kruis breicafé van 2017 
op donderdag 7 december. Het brei-
café is bedoeld voor iedereen die 
graag creatief bezig is en dit met el-
kaar wil delen. Maar wie enkel voor 
de gezelligheid langs wilt komen is 
ook van harte welkom. Het Breica-
fé is voor mannen en vrouwen en 
wordt gehouden van 9.30 tot 11.30 
uur bij het Rode Kruis in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. In-
gang aan de achterkant van het 
gebouw. Neem gerust ook een ei-
gen brei- of handwerk mee! De kos-
ten zijn 1.50 euro per persoon. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met Coby Nagtegaal 
via 06-24748755.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 de-
cember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is 
welkom. De toegang is gratis. Koffie 
en thee staan klaar. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrijven 
aan zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te hebben. 
U/jij komt toch ook en neem gerust 
iemand mee.

Verkoop Israël 
producten

Aalsmeer - In november is de Is-
raël Aktueelkrant uitgebracht met 
hierbij een folder met verschillen-
de aanbiedingen in verband met de 
opening van het nieuwe centrum in 
Nijkerk. Deze aanbiedingen zijn nog 
steeds geldig en ook bij de consu-
lente te bestellen of te kopen. Dat 
kan op zaterdag 2 december van 
13.00 tot 16.00 uur in gebouw ‘t Ba-
ken aan de Sportlaan 86. Bij aan-
koop van producten voor een be-
drag van 25 euro of meer wordt een 
tube handcrème cadeau gegeven.

Oud papier voor 
verenigingen

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 december haalt de Ten-
nis Vereniging Kudelstaart samen 
met 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 Stichting Supporting Kudelstaart 
financieel alle Kudelstaartse vereni-
gingen en instellingen. Dus verza-
mel het papier (geen melk.frisdrank 
pakken s.v.p.) voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Kijk voor 
meer informatie op www.stichting-
supportingkudelstaart.nl.

Papiercontainer 
van 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. Deze container kan ge-
vuld worden met oud papier, karton 
en verpakkingsmateriaal door parti-
culieren en bedrijven. De opbrengst 
komt ten goede van de koorkas. 
Maandag 4 december staat de con-
tainer klaar van 10.00 tot 19.00 uur. 
Iedereen met papier welkom! Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met Arie Koningen via 
0297-323847.

Koffie en literaire 
avond Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 6 december 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting. Gezelligheid onder het 
genot van een kopje koffie of thee.
’s Avonds wordt van 19.45 tot 21.30 
uur een literaire avond gehouden. 
Deze keer gaat het over het boek 
‘Het leven van Pi’ van Yann Martel.
Het boek vertelt het ongelooflijke 
verhaal van Piscine Patel (Pi), een 
zestienjarige Indiase jongen, wiens 
vader een dierentuin in India heeft.
Wanneer de familie besluit het land 
te verlaten, wordt bijna de hele die-
rentuin ingescheept. Maar het schip 
vergaat en de enige overlevenden 
op de reddingssloep zijn Pi, een 
hyena, een zebra met een gebro-
ken poot en een tijger van 200 kilo. 
Liefst 227 dagen dobbert de sloep 
over de grote oceaan, het decor 
voor een buitengewoon fantasie-
rijke roman. Belangstellenden zijn 
hartelijk 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.

Twee zondagen in De Spil
Verkoop kerstkaarten voor 
Mission House in Gambia
Kudelstaart - Op de zondagen 3 
en 10 december zal Willy Holling ei-
gen gemaakte kerstkaarten verko-
pen in De Spil voor het goede doel, 
het Mission House in Gambia. Wil-
ly en Stef Holling steunen de bouw 

en de inrichting van het zieken-
huis Helping Hands van hun Nige-
riaanse vrienden, de dokters Da-
re en Gbemi Ogunlusi. Een speci-
aal ziekenhuis waar iedereen onge-
acht de financiële positie wordt ge-
holpen. Dit in tegenstelling tot bij-
na alle andere ziekenhuizen, waar 
je niet wordt geholpen als je geen 
geld meeneemt. Dokter Dare is ook 
professor aan de universiteit van 
Ado Ekiti, waar hij zijn studenten in 
deze geest opleidt. In de afgelopen 
jaren is de bouw gerealiseerd, nu 
wordt er geld ingezameld voor me-
dische apparatuur. Willy en drie van 
haar zussen maken kaarten met 
verschillende technieken, sommige 
ware juweeltjes. De verkoop van de 
kaarten is steeds na de kerkdienst. 
De gehele opbrengst komt ten goe-
de aan het ziekenhuis. Kijk voor 
meer informatie op www.freewebs.
com/gambiamission of op de fa-
cebookpagina van MissionHouse 
Gambiamission

taling in het Engels. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst. Spreker: 
Ben Kroezke.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en 16.30u. met ds. H.J. van 
Helden uit Amsterdam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcommunie-
viering met N. Kuiper in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharistie 
viering m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof 
in Karmelkerk. Woensdag 6 de-
cember 9.30u. Eucharistieviering 
in Karmelkerk.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. B.H. 
Steenwijk. 

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

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

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

Zondag 9.30u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. kinderkoor.

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.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 4 decem-
ber o.l.v. drs. Steve van Deventer. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jas-
mijnstraat 33 vanaf 20u. Op 5 
december met Peter Slagter over 
‘De wijsheid van Prediker’.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Mark 
Stoffels. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. J. Groenleer. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te: Adventsproject. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Dienst met ds. M. 
Bloklander uit Nieuw-Vennep.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. 
Organist: Joh. v/d Zwaard. Om 
18.30u. Zangdienst.

 -  Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. B.H. Weegink uit Katwijk. 
Organist: Theo Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. Spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-

 Zondag 
3 december

Schrijf mee tegen onrecht
Schrijfmarathon Amnesty met 
wethouders en burgemeester
Aalsmeer - Dit jaar worden in de-
cember voor Amnesty International 
brieven geschreven voor tien men-
sen die onrecht is aangedaan. Men-
sen zitten gevangen, worden ge-
marteld of hun familie wordt be-
dreigd. Vorig jaar is in Nederland 
een recordaantal van 160.000 brie-
ven geschreven met als resultaat 
dat zes van de tien personen zijn 
vrijgelaten. Hoe meer brieven, hoe 
groter de druk op de overheden 
voor gerechtigheid. 
In Aalsmeer schrijft de afdeling van 
Amnesty ook weer mee, opnieuw op 

twee data en op twee locaties. Op 
woensdag 6 december van 16.00 
tot 20.00 uur in de burgerzaal van 
het gemeentehuis, met de wethou-
ders Gertjan van der Hoeven en Jop 
Kluis. En op zaterdag 9 december 
van 10.00 tot 16.00 uur in de biblio-
theek in de Marktstraat 19 met bur-
gemeester Jeroen Nobel. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Martine Kroon via 06-
34561517 of martine82.kroon@
gmail.com. Voor meer informatie 
over de personen voor wie Amnesty 
schrijft: zie www.amnesty.nl.

Kerstmarkt voor 
‘stille armoede’

Rijsenhout - Op zaterdag 9 de-
cember vindt in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf de jaarlijkse Kerst-
markt plaats. Van 10.00 tot 15.00 uur 
zijn belangstellenden van harte wel-
kom om samen aandacht te vragen 
voor de medemens. Op zoek naar 
iets leuks voor in huis, een cadeau 
voor een goede vriend of vriendin, 
een kleine attentie of gewoon zo-
maar? Grote kans dat er iets leuks 
gevonden wordt op de Kerstmarkt. 
Er zijn volop Kerststukken (verschil-
lende groottes), Kerstartikelen, Hy-
acinten, Amaryllissen, Kerstster-
ren, diverse andere planten en nog 
veel meer. Ook Kerstbomen zullen 
niet ontbreken! Aan de bar kunnen 
bezoekers terecht voor koffie, thee, 
snert en nog meer. De opbrengst 
van de Kerstmarkt is bestemd voor: 
stille armoede in Rijsenhout en Kerk 
in Actie: project kinderen in de knel.

Rijsenhout zingt met Kinga 
Ban in het Lichtbaken
Rijsenhout- Enkele keren in het 
jaar worden in het Lichtbaken in 
Rijsenhout zangdiensten gehouden 
onder de naam: Rijsenhout zingt. 
Diverse organisten en pianisten 
hebben de afgelopen jaren meege-
werkt aan deze diensten. Op zon-
dag 17 december in de middag zal 
een speciale Rijsenhout zingt dienst 
plaats vinden. Kinga Ban zal mede-
werking verlenen aan deze dienst 
net een week voor de kerst. Veel 
mensen kennen haar als zangeres 
van Sela. In deze dienst zal ze kort 
wat vertellen over haar ziekte en 
haar reis met God daarin. Ook een 
aantal nummers van haar eigen al-
bum zal ze deze middag zingen. Ver-
der zal er veel samenzang zijn waar-
in Kinga met de zanggroep 4Him di-
verse nummers zal meezingen. Do-
minee Piet van Veelen zal een korte 
overdenking houden en Frank Bag-
german verzorgt de muziek. Vanwe-
ge de verwachte drukte is het aan-
melden voor deze dienst verplicht. 
Wil je graag bij deze dienst aanwe-

zig zijn? Stuur dan een mailtje naar: 
kingabanrijsenhout@gmail.com. De 
dienst zal beginnen om 16.30 uur in 
het Lichtbaken aan de Aalsmeer-
derweg 751 in Rijsenhout.

Pepernoten bakken en pakjes gooien

Sint-activiteit in Place2Bieb 
voor Serious Request
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
2 december organiseren de jonge-
ren van Place2Bieb, in samenwer-
king met Dock, De Binding en de 
buurtbewoners Richard en Dia-
na, een gezellige Sinterklaas-activi-
teit voor kinderen van alle leeftijden. 
Voor maar 50 cent kan er een strip-
penkaart gekocht worden en zijn er 
diverse activiteiten die je hiermee 
kunt doen. Je kunt hier onder an-
dere zelf pepernoten bakken, pakjes 
gooien en touwtje trekken. De jong-

ste bezoekers kunnen zich laten 
schminken. Tussen 10.30 en 14.00 
zijn alle kinderen, buren, jongeren, 
ouders en opa’s en oma’s welkom in 
Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 
1. De opbrengst van deze dag gaat 
naar Serious Request 2017. Dit jaar 
wordt geld opgehaald om ouders 
en kinderen te herenigen die elkaar 
door een ramp of conflict uit het oog 
zijn verloren. De hele maand zullen 
de jongeren van Place2Bieb zich in-
zetten voor dit goede doel.

Kerstlunch voor ouderen 
voor 2e keer in The Beach
Aalsmeer - Voor de tweede keer 
wordt de kerstlunch voor ouderen 
georganiseerd in The Beach aan 
de Oosteinderweg. Het restaurant 
wordt op 15 december wederom 
gratis ter beschikking gesteld. Voor 
de zussen Wil en Ineke Loogman is 
het echter de zevende keer al dat 
deze bijzondere lunch plaatsvindt. 
“Het is geboren als familielunch in 
onze schuur achter het huis.” Aldus 
Ineke, “Maar behoorlijk uit de hand 
gelopen, zullen we maar zeggen. Wil 
is praktijkondersteuner in een huis-
artsenpraktijk en ziet dat er veel ou-
deren zijn die voor dit uitje in aan-
merking komen. Aankomende editie 
zit inmiddels helemaal vol met hon-
derdvijftig enthousiaste ouderen.” 
Door meer dan veertig vrijwilligers 
wordt de feestelijke lunch verzorgd. 
Van vervoer, muziek, aankleding, 
bereiden van eten, bedieningsteam 
tot verzorgers en tafeldames. Al-
les wordt geregeld voor de viergan-
gen lunch van 12.00 tot 16.00 uur. 

Wie weet wordt ook dit jaar de polonaise weer ingezet. 

Ineke: “De ouderen worden echt in 
de watten gelegd met alles erop en 
eraan. Natuurlijk kunnen wij dit niet 
doen zonder sponsoren en spullen. 
We hebben al een flink aantal loka-
le ondernemers bereid weten te vin-
den, waar we enorm dankbaar voor 
zijn, maar er komt meer bij kijken. 
We willen de deelnemers ook graag 
iets mee naar huis geven en hou-
den een verloting met leuke prijzen, 
dus als je je geroepen voelt, meld 
je dan aan. Iedere bijdrage is wel-
kom!” Het telefoonnummer waar-
op dit kan is 06-30729735 of email: 
ouderenaalsmeer@hotmail.com Er 
is ook een Facebookpagina: Oude-
ren Aalsmeer. Storten kan op Stich-
ting ouderen Aalsmeer NL46RA-
BO0314470123. De middag zal mu-
zikaal omlijst worden door Kees 
Markman met mistery-guest. “We 
gaan er weer een geweldig kerst-
spektakel van maken.” Aldus de ge-
zusters Loogman. 
Door Miranda Gommans 

Engeltje op één 
bij OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 6 decem-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 22 november is gewonnen 
door Engeltje Jongkind met 5630 
punten. Op twee is Wim Reuling ge-
eindigd met 5432 punten, op drie 
Rinus Buskermolen met 5256 pun-
ten en plaats vier is behaald door 
Rudolf met 5173 punten. 
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Muziek/cabaret/film
Donderdag 30 november:
* Badaboom Comedy in Studio’s 
Aalsmeer met Steven Brunswijk en 
Ruud Smulders, 20.30 tot 23u.
Vrijdag 1 december:
* Komodo in The Shack, Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer v/a 21u.
Zaterdag 2 december:
* Ierse Folk van Boxing The Vox in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 22u.
Zondag 3 december:
* Blues van Johnny Feel Good en 
Oscar Benton in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
Maandag 4 december:
* Film bij Nivon over klimaatveran-
dering. Voorstellingen om 14u. en 
om 19.30u. Parklaan 27a.
Zaterdag 9 december:
* Liquid Blue live in café Joppe, We-
teringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 10 december:
* Muziek- en zangavond met Sur-
sumCorda en Song of Joy in De Spil, 
Kudelstaart vanaf 19u.

Exposities 
Vrijdag 1 december:
* Rondleiding langs foto’s van Tobi-
as Rothe in gemeentehuis van 15 tot 
16.30u. Expositie t/m 7 februari.
1 tot en met 3 december:
* Vogeltentoonstelling Rijzenvogel 
in De Reede, Rijsenhout. Open: v rij-
dag 20 tot 22u., zaterdag 10 tot 18u. 
en zondag 10 tot 16u.
Zaterdag 2 december:
Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
2 en 3 december:
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Expositie in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. 
Tot en met 3 december:
* Expositie fotografie in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: Iedere don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u. 
* Expositie schilderijen Ortho Owen 
uit Canada in wijkpunt Voor Elkaer, 
Kudelstaart.
1 t/m 31 december
* Schilderijen en objecten van Sunny 
Neeter in SunnyArt, Hornweg 196d.
Op afspraak: 06-54682551 
Tot en met 7 januari:
* Jubileumexpositie 10 jaar gale-
rie Sous Terre in Pompkelder, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag van 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 30 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ’t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 13.30u. 
* Superbingo in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1. Vanaf 20u.
30 november en 1 december:
* Jongerencentrum The Gate bij LEG 
in Aalsmeerderbrug open op don-
derdag en vrijdag 15 tot 19.30u.
Vrijdag 1 december:
* Natuurklusdag in Oosteinderpoel-
gebied. Verzamelen om 9.30u. bij 
Jac. Takkade 8.
* Themamiddag over Aalsmeer bij 
Ontmoetingscentrum in Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14.30u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Klaverjassen en hartenjagen bij FC 
Aalsmeer in Beethovenlaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 

Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Popquiz over Engelse humor in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 2 december:
* Brocante verkoop aan Kudelstaart-
seweg 36 van 10 tot 17u. 
* Sint-activiteiten voor Serious 
Request in Place2Bieb, Graaf Wil-
lemlaan 1, Kudelstaart, 10.30 tot 14u
* Kunst-dorpswandeling met Reint 
Baarda en Joop Kok. Start 14u. in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
* Winter- en kerstfair in Kloosterhof, 
Clematisstraat van 14 tot 17u.
* Sint en Pietenmiddag in winkel-
centrum Kudelstaart.
* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan van 13 tot 16u.
Maandag 4 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 5 december:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Sint en Pietenbingo in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart v/a 14.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
5 en 7 december:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 6 december:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
Literaire avond 19.45 tot 21.30u.
* Babbelkoffie stichting Fedeli in bi-
bliotheek, Markstraat, 11 tot 13u.
* Koffie in de Spil Kudelstaart, zij-
straat Bilderdammerweg v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Recycle Bingo in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
6 en 9 december:
* Schrijfmarathon Amnesty. Woens-
dag 16 tot 20u. in burgerzaal, ge-
meentehuis en zaterdag 10 tot 16u. 
in bibliotheek, Marktstraat.
Donderdag 7 december:
* Breicafé in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat (ingang achter) v/a 9.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in ‘t 
Hofplein in Kloosterhof, Clematis-
straat vanaf 20u.
* Lezing Groei en Bloei over Andes 
gebied in buurhuis Hornmeer, Dreef 
1 vanaf 20u.
Zaterdag 9 december:
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk, 
Werf, Rijsenhout van 10 tot 15u.
* Kerstmarkt in de Historische Tuin 
van 9 tot 18u. Lions Club Aalsmeer.
* Wintermarkt in Zijdstraat, Centrum 
van 10 tot 16u. 

Bijeenkomsten/Vergaderingen
Donderdag 30 november:
* Inloop en infobijeenkomst in en 
over De Oude Veiling, Marktstraat 
van 16.30 tot 18u.
* Bijeenkomst over keuzes bij de-
mentie bij Ontmoetingscentrum in 
Irene, Kanaalstraat, 19.30 tot 21u.
Donderdag 7 december:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Maandag 11 december:
* Vierde en laatste avond Aalsmeer 
inzicht over toekomst gemeente in 
gemeentehuis. Inloop v/a 19.30u

Liefst 600 gasten speelden mee
Sint en Pieten Bingo vol 
verrassingen en humor
Aalsmeer - Het zijn drukke tij-
den voor Sinterklaas en de Pie-
ten. De agenda’s puilen uit, vooral 
in het weekend. Kinderen blij ma-
ken is natuurlijk het belangrijkste, 
maar ook aandacht geven aan ou-
deren en soms aan ‘gewone’ vol-
wassenen. Zoals afgelopen zater-
dag 25 november tijdens de ultieme 
Sint en Pieten Bingo in The Beach. 
Een avondje ontspannen lol maken 
voor de goedheiligman, zijn hulpkla-
zen en alle Pieten. Gewoon gekkig-
heid en gezelligheid voor iedereen, 
met voor de gasten nog een moge-
lijkheid om met een prijs naar huis 
te gaan.

Theaterspel
De Sint en Pieten Bingo was een 
theaterspel met Sinterklaas in vrije-
tijdskleding, Pieten in pak, een cow-
boy Piet met mondharmonica en 
een cowboy Sint op een paard, dan-
sende Goedheiligmannen, muziek 
van Kees en Marcel en onder an-
dere een optreden van een wel heel 
aparte Marilyn Monroe. Wat een ge-
zelligheid en wat is er veel gelachen. 
De avond verliep, zo vertelt de orga-
nisatie, Sinterklaas in Aalsmeer, als 
een geoliede machine. Naast Kees 
en Marcel voor het geluid, verzorg-
de Sven de informatie op de televi-
sieschermen, was Jimmy de licht-
man van de avond en hield San-
ne het draaiboek scherp in de ga-
ten en stuurde de vier verschillen-
de bingoronden aan. Alles in the-
ma, zelfs de prijzen, geregeld door 
Corrie Loos, waren op de verschil-
lende sinten afgestemd. Elke ron-
de was weer een verrassing met 
Sint Eastwood, de 00-Sint, een strip-

pende Sint met Marilyn Monroe Piet 
en als laatste de act met vier Sinten 
die de cancan dansten. Na de bingo 
volgde nog een loterij waar twintig 
grote prijzen mee te winnen waren. 
De prijzen waren allen geschonken 
door het bedrijfsleven. De hoofd-
prijs, een Sony 55 inch televisie, is 
gewonnen door Veronique Koster. 
De organisatie laat tot slot weten 
een geweldige avond te hebben ge-
had. “Wat een voorbereiding (maan-
den geleden bedacht en voorbe-
reid), maar wat hebben wij genoten 
van jullie als gast bij de Sinterklaas 
Bingo.” 
Liefst 600 gasten en dat vergt inder-
daad veel organisatietalent, maar 
dat is wel toevertrouwd aan deze 
groep, die als motto ‘als het maar 
gezellig is’ heeft. Er wordt vast nog 
lang nagepraat over deze ‘aparte’ 
avond...  

Intocht en bezoekjes
De opbrengst van de bingo gaat in 
z’n geheel naar de kas van Stich-
ting Sinterklaas in Aalsmeer en on-
der andere wordt hiermee de in-
tocht van de Sint, de bingomidda-
gen in zorgcentra voor ouderen en 
bezoeken aan downsyndroon kin-
deren en sterfhuizen bekostigd. 
De laatste vraag dan: Volgend jaar 
weer? “Waarschijnlijk wel. We willen 
het steeds beter doen. De lat lag dit 
jaar al erg hoog, maar we gaan de 
uitdaging voor de overtreffende trap 
weer aan.” De organisatie wil tot slot 
alle vrijwilligers hartelijk bedanken, 
vooral de dames van het schmin-
ken, de loten verkoopsters en de 
gastvrouwen. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Engelse humor en Ierse Folk 
dit weekend in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 1 decem-
ber presenteert cultureel café Bac-
chus een nieuw programma: Ken 
uw Klassiekers. In de vorm van de 
bekende popquiz worden sketches 
en grappen van vroeger getoond. 
Vroeger was alles beter, maar geldt 
dat ook voor de humor? Deze eerste 
‘ken uw klassiekers’ is gewijd aan 
Engelse humor. En daar is best veel 
van te vinden. Monthy Python, Mr. 
Bean, Benny Hill. Maar ook Tommy 
Cooper en fragmenten van de Mup-
pet show komen langs. Become cu-
rious? Join the party vanaf 21.30 
uur, toegang is gratis.
Zaterdag 2 december volgt een op-
treden van de Nederlandse band 

Boxin The Vox. Het duo David en 
Anne-lotte is bekend in de buurt, 
hun roots liggen in De Kwakel. Ier-
se Folk brengen de twee ten geho-
re. De stijl van Boxin the fox is be-
invloed door muzikanten als Luka 
Bloom, Sinead O’ Conner, Simon en 
Garfunkel,maar ook de Cranberries.
Anne-Lotte speelt gitaar, David luit 
en banjo. In juni 2017 werd het de-
buut album ‘Take me Home’ gere-
leased. Het beloofd een bijzondere 
avond te worden. Kom langs!
Zaal open om 21.00 uur, aanvang 
band rond 22.00 uur en de toegang 
is gratis. Het weekend in Bacchus 
staat in het teken van Great Brittain. 
Nog even geen Brexit dus.

Vrijdag en zondag livemuziek
The Shack: Komodo, Johnny 
Feel Good en Oscar Benton  
Oude Meer - Twee totaal verschil-
lende en zeer verrassende optre-
dens aankomend weekend in Oude 
Meer. Op vrijdag 1 december mag 
The Shack Komodo verwelkomen op 
hun podium. Een fantastische jonge 
nieuwe band die na de eerste de-
mo gelijk een platencontract op zak 
kreeg van Sony Music Entertain-
ment!  Komodo is niet vast te pin-
nen op de muzikale wereldkaart. In 
hun psychedelische rock-’n-roll zit-
ten stijlen van over de hele wereld 
verweven: woestijnblues, surfrock, 
60’s pop, rumba en Indiase raga. Al-
les met een weelderige meerstem-
migheid, niet-westerse ritmes en 
klanken en onverwachte instrumen-
ten. Muziek van Komodo is gruizig 
en vreemd, maar ook catchy en ui-
terst dansbaar.
Tommy zingt en speelt gitaar en 
Gino zingt en speelt naast gitaar, 
drums en bas ook allerlei niet-wes-
terse instrumenten, zoals de bou-
zouki. Er waren geen vooropgezette 
plannen of grote ambities, maar het 
bleek al snel een vruchtbare samen-
werking. Inmiddels is Komodo een 
volwaardige en prachtige band ge-
worden, bestaande uit: Gino Bom-
brini en Tommy Ebben op gitaar en 
zang, Jody van Ooijen op drums, Ju-
dith Renkema op bas en  Massimo 
Bombrini op percussie.

Middag bluesmuziek
Zondag 3 december presenteert 
The Shack Johnny Feel Good met 
als speciale gast Oscar Benton! 
Oscar is still ‘alive and kicking’ en 
zijn nieuwe CD is zojuist uitgeko-
men. De officiële release is in janua-
ri, maar op zondag 3 december kun 
je deze al, gesigneerd door Oscar, 
mee naar huis nemen! Als de na-

men Barrelhouse, Southside Blues 
Revue, Livin’Blues, Oscar Benton, 
Johnny Laporte en Jura je iets zeg-
gen dan weet je dat je zondag aan-
staande goed zit in The Shack! De 
leden van Johnny Feel Good zijn sa-
men goed voor meer dan 300 jaar 
blueservaring met hun dampende 
blues die niet te stoppen is en die 
je gehoord én gezien moet hebben! 
Johnny Feel Good bestaat uit: Joh-
nny Laporte op gitaar, Art Bausch 
op drums, Jan Blauw op zang, Pim 
Spetter op piano, Armando Jansen 
op gitaar en Mark Harmsma op bas-
gitaar. Tel daar Oscar Benton bij op 
en je bent verzekerd van een mid-
dag blues van een aparte klasse!

Ralph de Jong en Fleetwood Mac
Zondag 10 december: Ralph de 
Jongh, rauwe blues á la Seasick 
Steve, een niet te missen topact van 
deze geweldige muzikant. Zaterdag 
16 december: Peter Green’s Fleet-
wood Mac undercover, met een li-
ne-up om van te smullen. Met on-
der andere maar liefst drie gitaris-
ten die in het rijtje beste van Neder-
land staan!

Nieuwe aanvangtijden
Vanaf nu beginnen de optredens op 
de vrijdag- en zaterdagavond in The 
Shack om 21.00 uur in plaats van 
22.00 uur en is The Shack open van-
af 20.00 uur. Tenzij anders vermeld!  
The Shack is vrijdag 1 december ge-
opend om 20.00 uur, aanvang Ko-
modo: 21.00 uur. Entree 8 euro. Zon-
dagmiddag 3 december open van-
af 15.00 uur, aanvang Johnny Feel 
Good en Oscar Benton om 16.00 
uur, entree 10 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

Tobias Rothe 
geeft lezing
Aalsmeer - Vrijdag 1 december om 
15.00 uur geeft Tobias Rothe in het 
gemeentehuis een lezing over zijn 
werk, in combinatie met een rond-
leiding. De lezing duurt tot 16.30 
uur en is vrij toegankelijk. Graag wel 
van tevoren aanmelden bij curator 

Ingrid Koppeschaar via hfkoppe-
schaar@gmail.com. Tot en met 7 fe-
bruari is de tentoonstelling van Tobi-
as Rothe in het gemeentehuis te be-
wonderen. De foto’s op de boven-
verdieping zijn tijdens kantooruren 
echter alleen vanaf de benedenver-
dieping te bekijken. Tijdens de le-
zing en rondleiding kunnen ook de 
foto’s op de bovenverdieping van 
dichtbij bekeken worden.

Zaterdag winter- en kerstfair!
Pietenfeest in Kloosterhof 
tijdens Sinterklaasbingo
Aalsmeer - De stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer heeft het er maar druk 
mee. Sinds de intocht op 18 no-
vember worden bijna dagelijks al-
lerlei feestjes opgevrolijkt met een 
bezoek van de Sint en een groepje 
Pieten. Voornamelijk natuurlijk par-
tijtjes met kinderen, maar de stich-
ting heeft ook oog voor alle ouderen 
in de gemeente. Afgelopen woens-
dag 22 november stond in zorg-
centrum ’t Kloosterhof een Sinter-
klaasbingo op het programma en 
deze werd onverwacht opgevrolijkt 
met een bezoek van een groep Pie-
ten. De Pieten keken met de oude-
ren mee tijdens de bingo, deelden 
lekkers uit en hielpen een handje bij 
het inschenken van de koffie en de 
thee. Het werd een heel gezellige 
middag waar ook nog vele ouderen 
verblijd werden met een prijs, be-
schikbaar gesteld door de midden-
stand in de gemeente. De Pieten la-
ten weten het heel gezellig te heb-
ben gevonden, de bewoners overi-
gens ook. Volgens de medewerkers 
hebben de ouderen een superbingo 
beleefd.

Weer activiteit
Aanstaande zaterdag 2 decem-
ber opnieuw een leuke activiteit in 
‘t Kloosterhof. Dit keer niet alleen 
voor de bewoners, maar voor alle 
inwoners. Er wordt een winter- en 
kerstfair gehouden. Belangstellen-
den zijn van 14.00 tot 17.00 van har-
te welkom om een kijkje te komen 

nemen en Sinterklaas- en Kerstin-
kopen te doen. Er zijn verschillende 
kramen met Sint- en Kerst cadeau-
tjes, sieraden, kaarten, planten, jams 
en chutneys en ook de handwerk-
groep is aanwezig met mooie, zelf-
gemaakte handwerken. 

Verse erwtensoep
Ook is er door de kok vers gemaakte 
erwtensoep te koop.  De bezoekers 
kunnen ook genieten van een kopje 
koffie of thee met wat lekkers erbij 
en er is warme chocolademelk met 
slagroom. Genoeg te zien en te ge-
nieten dus op de winter- en kerst-
fair. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de activiteiten die voor 
de bewoners georganiseerd wor-
den. Noteren dus en natuurlijk be-
zoeken: Aanstaande zaterdag 2 de-
cember winter- en kerstfair in zorg-
centrum ‘t Kloosterhof in de Clema-
tisstraat 16. Neem voor vragen con-
tact op via 0297-326970.
Foto: www.kicksfotos.nl

Nu inschrijven 
voor Popprijs!
Aalsmeer - Het is weer mogelijk 
om als band in te schrijven voor de 
Popprijs Amstelland 2018. De win-
nende band maakt kans op een fan-
tastisch prijzenpakket, inclusief een 
optreden in P60 Amstelveen. In-
schrijven kan tot 4 februari via www.

p60.nl/popprijs.
Er worden twee voorrondes gehou-
den, op 9 en 23 maart in cultuur-
centrum N201 aan de Zwarteweg in 
Aalsmeer. De finales zijn in P60 Am-
stelveen. Wacht niet te lang met in-
schrijven, het is de kans voor iede-
re band om voor een breed publiek 
op te treden, podiumervaring op te 
doen en wellicht ook optredens te 
genereren.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

• Thema plectrums (6 stuks) € 3,50
• Blokfluit 'Yamaha' (kunststof) € 10,00
• Gitaarstatief 'Stagg' (zwart) € 10,95
• Ukelele 'Mahalo' (div. kleuren) vanaf € 26,95

CADEAUS VAN SINTERKLAAS

Aalsmeer - De one man band ‘Dead Cat Stimpy’ liet afgelopen zaterdag 25 
november van zich horen in café Joppe. Tim Herrebrugh zingt, speelt gitaar en 
begeleid zichzelf met een bassdrum en een snare, die hij met zijn voeten be-
speeld. De muzikant uit Delft bracht stevige blues en rock and roll. Volgende 
zaterdag 9 december gaan de spots in het café in de Weteringstraat aan voor 
de formatie Liquid Blue. Vanaf rond de klok van 21.30 uur begint de livemu-
ziek en iedereen is welkom. De toegang tot Joppe is gratis.

‘Dead Cat Stimpy’: Rock en blues

AGENDA





veiligheidsrisico’s zich ook voor kunnen doen bij andere gebou-
wen van na 1999 met breedplaten. Bij gewone grondgebonden 
woningen (eengezinswoningen) is er volgens de onderzoeken 
geen sprake van een risico. De Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties heeft aan alle bouwbedrijven, construc-
teurs en leveranciers van breedplaten gevraagd om de hun ter 
beschikking staande informatie die nodig is voor het onderzoek 
zoveel mogelijk te delen met de eigenaren en gemeente, zodat 
een snelle beoordeling van de gebouwen kan plaatsvinden. De 
gemeente heeft alle bekende eigenaren waar mogelijk breedpla-
ten zijn toegepast schriftelijk gevraagd om hun gebouw(en) te 
(laten) controleren door middel van het stappenplan dat in op-
dracht van de Minister is opgesteld en deze resultaten te delen. 
Eigenaren die geen brief van de gemeente hebben ontvangen, 
maar wel breedplaten in hun gebouw hebben, wordt dringend 
geadviseerd om toch hun gebouw te laten controleren. Als ei-
genaar zijn zij immers zelf verantwoordelijk voor de veiligheid 
van hun gebouw. Meer informatie over dit onderwerp lees u op 
de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. U kunt 
ook contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Handhaving 
, team Toezicht en Handhaving Wabo op tel. 140297.

VERGADERING DONDERDAG 7 DECEMBER 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 7 december 2017, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de 
raad, J.J. Nobel

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 
   vergadering van 2 november 2017 en 
   9 november 2017
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Vaststellen belastingverordeningen 2018
 R-3 Intrekken financiële verordening 2017 
  (9 februari 2017)
 R-4 Vaststellen bestemmingsplan ‘2e her-
  ziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 315’
 R-5 Verlenging contract rekenkamerfunctie 
  Aalsmeer
 R-6 Wijziging verordening Ambtelijke bijstand 
  en fractieondersteuning 2016

  BEHANDELSTUKKEN

20.10 R-7 Vaststellen van position paper Schiphol
21.00 R-8 Vaststellen bestemmingsplannen ‘5e
  herziening Woonarken - Uiterweg 93’
  en ‘Woonarken - Uiterweg 53’
21.40 R-9 Procesplan Ruimtelijk Raamwerk 
  Aalsmeer-Oost
22.00 R-10 Vaststelling beheersverordening Green 
  Park Aalsmeer 2017
22.20 R-11 Najaarsrapportage 2017
22.50 R-12 Agenda Regioraad 12 december 2017
23.00 R-13 Moties Vreemd aan de orde van de dag
23.15  Vragenkwartier

  SLUITING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘NIEUW 
OOSTEINDE- MACHINEWEG’, CONCEPT 
WELSTANDSCRITERIA EN ONTWERPBESLUIT 
HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
met ingang van 1 december 2017 t/m 11 januari 2018 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde - Machineweg’ in-
clusief de bijlagen ter inzage ligt. Een ieder kan tijdens deze 
periode een zienswijze over de inhoud van het ontwerpbestem-
mingsplan naar voren brengen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van 
een verzoek van woningbouwstichting Eigen Haard tot sloop 
van een complex van 44 verouderde huurwoningen en de nieuw-
bouw van 63 woningen aan de Machineweg. Sloop heeft inmid-
dels plaats gevonden. De nieuwbouw bestaat uit 46 grondge-
bonden woningen en 17 appartementen.

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.03E-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/

Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;

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

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

Zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder 
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor kiezen uw 
zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website 
door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ 
te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan burgemees-
ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw 
Oosteinde – Machineweg’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben in de stukken en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen kan hiervoor een afspraak 
maken via het algemene tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal 

Officiële Mededelingen
30 november 2017

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

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

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis 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 binnen een 
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. 
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres 
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, be-
sluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat 
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de 
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het 
voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit 
vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te 
gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men 
geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan 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.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Ache�ay A. 11-08-1975 24-11-2017
Candeias Penicha J. 16-01-1964 24-11-2017

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Kierzkowska U.M. 10-05-1965 24-11-2017
Kierzkowski N.J. 14-07-1999 24-11-2017
Ulanecka J.E. 29-12-1994 20-11-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aan-
vragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de 
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openings-
tijden 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.

OPROEP TOT CONTROLE BREEDPLAATVLOEREN
Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
de gemeente aan alle eigenaren waar mogelijk breedplaten zijn 
toegepast schriftelijk gevraagd om hun gebouwen te (laten)
controleren. De gemeente heeft zelf ook onderzoek gedaan naar 
deze mogelijke gebreken bij de gebouwen die zij zelf in eigen-
dom heeft. Aanleiding voor deze controle is de instorting op 27 
mei 2017 van een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eind-
hoven Airport. De ingestorte vloer bij Eindhoven Airport was 
opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaten met daarop een in 
het werk gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee 
lagen blijkt onvoldoende te zijn geweest en heeft vrijwel zeker 
geleid tot de instorting. Uit de onderzoeksresultaten van TNO en 
adviesbureau Hageman kan worden opgemaakt dat vergelijkbare 

worden overschreden vanwege wegverkeerslawaai binnen de 
Aalsmeerderweg, de Machineweg en de Middenweg. Ook ligt 
het plan binnen de gezoneerde geluidszone van het industrie-
terrein Schiphol- Oost en is het plan in de nabijheid van de 
luchthaven Schiphol gelegen. Uit het onderzoek blijkt tevens 
dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. 
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom 
tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten 
hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid. 

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stuk-
ken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 
Het ontwerpbesluit kan worden ingezien in het gemeentekan-
toor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor ge-
noemde openingstijden en via de website van Aalsmeer (als 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan). Belanghebbenden 
kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaar-
den vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-
besluit hogere grenswaarden’.

Concept welstandscriteria
Ten slotte maken burgemeester en wethouders, ingevolge het 
bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraakveror-
dening, bekend dat inspraak wordt verleend over de concept 
‘Welstandscriteria Machineweg – Aalsmeer’. De welstandscritiria 
zien op o.a.de verschijningsvorm, kleurstellingen en materia-
lisering van de geprojecteerde woningen binnen het bestem-
mingsplan. Gedurende de termijn van de ter inzage legging 
van het bestemmingsplan, kan een ieder een inspraakreactie 
betreffende deze concept welstandscriteria schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding 
van ‘Welstandscriteria Machineweg - Aalsmeer’.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN 
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN UITERWEG - 
PLASOEVERS 2005 - KUDELSTAARTSEWEG 60

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg - Pla-
soevers, 2005, Kudelstaartseweg 60 ten behoeve van de bouw 
van 7 woningen te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer Z-2016/055626. De gewenste ontwikkeling past niet 
binnen het geldende bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 
2005. Voor dit voornemen dient door middel van een uitge-
breide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te 
worden van het geldende bestemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor 
een aantal woningen zal worden overschreden vanwege het 
wegverkeerslawaai van de Kudelstaartseweg. Uit het onderzoek 
blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende 
mogelijk zijn. Ingevolge artikel 76a van de Wet geluidhinder is 
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te 
kunnen verlenen. 

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van 
de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken lig-
gen met ingang van 1 december 2017 voor 6 weken op de vol-
gende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen op afspraak). U 
kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tij-
den met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmingsplan, 
bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze site is het 
mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan 
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: 
maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30, don-
derdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 
uur);

- via de website ruimtelijkeplannen.nl: 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0358.OIAVHB09xM-OW01

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevings-
vergunning schriftelijk bij het college van burgemeester en 
wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken. 
Voor wat betreft het indienen van een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden geldt dat deze enkel inge-
diend kan worden door belanghebbenden. De zienswijzen kun-
nen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via 
het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met 
de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In 
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Elzenlaantje 4, 1431 EG (Z-2017/057273), het realiseren 

van een aanbouw tussen de woning en bijkeuken en het 
gebruiken van de ruimte als leefkeuken

- Hornweg 181 A, 1432 GH (Z-2017/057431), het legaliseren 
van een reeds gerealiseerde verdiepingsvloer in de bedrijfs-
ruimte

- Dorpsstraat 4, 1431 CD (Z-2017/057701), het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van exploitatie van een 
restaurant

- Uiterweg 108, 1431 AR (Z-2017/057780), het vernieuwen/
isoleren en uitbouwen van de woning
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- Turfstekerstraat 43, 1431 GD (Z-2017/057763), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het starten van een 
onderneming in het voorste rechterdeel van het pand

- Jan Lunenburg Oever 4, 1433 HW (Z-2017/057694), het 
legaliseren, vernieuwen en gedeeltelijk nieuw bouwen van 
bestaande steiger

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
-  Seinpost 13, 1431 LG (Z-2017/049964), het plaatsen van 

een dakkapel op het achterdakvlak van de woning. Verzon-
den: 21-11-2017

- Marktstraat 19 en 19A, 1431 BD (Z-2017/040331), het ver-
bouwen, isoleren en uitbreiden van de Oude Veiling en de 
openbare bibliotheek. Verzonden: 21-11-2017

- Anne Frankstraat 21, 1433 PJ (Z-2017/040661), het plaat-
sen van een dakkapel op het rechterzijdakvlak. Verzonden: 
22-11-2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
-  Ophelialaan 47, 1431 HA (Z-2017/054688), het plaatsen 

van een houten tuinhuis/buitenverblijf in de achtertuin.
- Zijdstraat 79, 1431 EB (Z-2017/054564), het oprichten van 

appartementen 
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende / aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Doelstraat 13 en 14, 1433 DA (Z-2017/051332), het plaat-

sen van een nieuwe stalen damwand en een gevel van 
woonhuis binnen de beschermingszone van een primaire 
waterkering. 

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

Evenementenvergunning (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 ad-
vertentie.
- Chrysantenstraat 43, 1431 BM (Z-2017/052687), Laatste 

werkdag op 29 december 2017, verzonden 23 november 
2017

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

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van 
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergun-
ning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 5, 1431BA (Z-2017/057671), Il Gusto, ont-

vangen 22 november 2017

TER INZAGE
t/m 30-11-17 ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, 

Aalsmeerderweg (naast) 376 en een onthef-
fingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder (ontwerp) met bijbehorende stukken 

t/m 30-11-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 – 
wijziging woning en woonarken’ inclusief de 
bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan ‘6e 
herziening Woonarken - Uiterweg 93ws4’ ter 
inzage, dat in samenhang met voornoemd be-
stemmingsplan wordt voorbereid.

t/m 14-12-17 voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinder-
weg 2018’ met de bijbehorende stukken (ver-
beelding, planregels en toelichting)

t/m 15-12-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 298, 
1432 EV (Z-2017/039520)

t/m 22-12-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 137, 
1432 GG (Z-2017/035146) 

t/m 29-12-17 besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vast-
stelling van de ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting voor de gevels van 
woningen gelegen aan de wegen “Bosrand-
weg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stations-
weg en Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege 
deze wegen mogen ondervinden. 

t/m 04-01-18 aanvraag om omgevingsvergunning, de ont-
werpbeschikking omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorzie-
ning arbeidsmigranten deelgebied 9, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 04-01-18 besluiten tot vaststelling van het bestem-
mingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied 
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan 
met de bijbehorende stukken 

t/m 11-01-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde- 
Machineweg’, concept welstandscriteria en 
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder inclusief bijlagen

t/m 11-01-18 de aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, het ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den, de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen van de raad en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005 - 
Kudelstaartseweg 60

Vervolg van vorige blz.
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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.

Hamerstukken en behandelstukken 
Laatste commissie Ruimte 
en Economie dit jaar
Aalsmeer - Op dinsdag 21 novem-
ber was de laatste vergadering van 
dit kalenderjaar van de raadscom-
missie Ruimte en Economie. Met de 
bespreking van het eerste agenda-
punt, de vaststelling van het bestem-
mingsplan ‘2e herziening Nieuw 
Oosteinde – Hornweg 315’ over de 
bouw van twee woningen was de 
commissie snel klaar. De commis-
sie was het unaniem eens om het 
als hamerstuk richting de raad te 
laten gaan. Ook kon de commissie 
zich vinden in de bestemmingsplan-
nen ‘5e herziening Woonarken – Ui-
terweg 93’ en ‘Woonarken – Uiter-
weg 53’. Omdat een aantal vragen 
nog beantwoord wordt door het col-
lege, gaat het niet als hamerstuk 
door naar de raad. Datzelfde geldt 
ook voor het procesplan Ruimte-
lijk Raamwerk Aalsmeer-Oost. In de 

raadsvergadering zal hierover ver-
der gesproken worden.

Beheersverordening 
Tot slot kwam de beheersverorde-
ning Green Park Aalsmeer 2017 
aan de orde. Het vaststellen van 
deze beheersverordening heeft als 
doel om het planologische regime 
van Green Park Aalsmeer voldoen-
de actueel te houden. Ook dit punt 
zal verder besproken worden in de 
raadsvergadering van volgende 
week donderdag 7 december. Aan-
vang is 20.00 uur en belangstellen-
den zijn welkom. 
De vergadering van de commissie 
Ruimte en Economie is terug te zien 
via de website van de gemeente-
raad van Aalsmeer via onderstaan-
de link: https://aalsmeer.raadsinfor-
matie.nl.

Provincie draagt bij aan 
verplaatsing kassen
Aalsmeer - Als kassen bij elkaar 
staan, kunnen ondernemers sa-
men gebruik maken van bijvoor-
beeld aardwarmte of fabrieks-CO2. 
Dit bespaart de ondernemers op 
termijn geld en het is beter voor 
het milieu. De provincie Noord-Hol-
land heeft 9,3 miljoen euro beschik-
baar om mee te betalen aan de ver-
huizing van bedrijven die zich bezig 
houden met glastuinbouw.
 
Verduurzamen
De subsidie draagt bij aan een mo-
derne en duurzame tuinbouw door 
het voor bedrijven interessant te 
maken om te verhuizen naar de 
gebieden, die in Noord-Holland 
zijn aangewezen voor kassen. Dat 
maakt gezamenlijke investerin-
gen mogelijk in bijvoorbeeld aard-

warmte-installaties of de aanleg van 
hoofdleidingen voor warmte of CO2.

Aanvragen
De subsidie ‘verplaatsing glastuin-
bouwbedrijven’ kan nog tot 28 fe-
bruari 2018 worden aangevraagd 
via het subsidieloket op de web-
site van de provincie Noord-Hol-
land. Daar staan ook alle voorwaar-
den van de regeling. Bij aanvragen 
van bedrijven wordt gekeken naar 
het effect van de bedrijfsverplaat-
sing op het energieverbruik, het mi-
lieu, het landschap en de landbouw-
structuur. Het maximale subsidiebe-
drag voor een bedrijf is 1.000.000 
euro. Bedrijven kunnen zich voor 
advies wenden tot de GreenPort 
Noord-Holland Noord en GreenPort 
Aalsmeer.

Connexxion en Vervoerregio
Wethouder in gesprek 
over zorgpunten OV

die worden besteed aan de exploi-
tatie van openbaar vervoer. Vanzelf-
sprekend is Aalsmeer als inliggende 
gemeente van het vervoerregio-ge-
bied betrokken geweest bij de tot-
standkoming van het eisenpakket 
waaraan gegadigde vervoersmaat-
schappijen, die boden op de aanbe-
steding, moesten voldoen.

R-Net lijnen
Het ‘lijnvoeringsplan 2018’, dat Con-
nexxion in afgelopen voorjaar publi-
ceerde, maakte duidelijk welke in-
vulling Connexxion kiest voor het 
buslijnennet in Aalsmeer en Ku-
delstaart in 2018. Wethouder van 
Duijn ziet in deze invulling een aan-
tal winstpunten. Zo komt er per de-
cember een nieuwe R-Netbuslijn 
Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol Pla-
za waarmee 24/7 een verbinding 
met Schiphol geboden wordt van-
uit Aalsmeer. Daarnaast zullen in 
2018 lijn 340 en lijn 198 door het 
‘dorp’ blijven rijden. Lijn 172 uit Ku-
delstaart blijft een doorgaande bus-
lijn naar Amsterdam en wordt om-
gevormd tot ‘R-Net’ (lijn 357) waar-
bij alle haltes in Kudelstaart en 
Aalsmeer behouden blijven. Van-
wege omvorming naar R-net lijn 
357 en frequentieverhoging tus-
sen Aalsmeer en Amsterdam ver-
valt spitsbusbuslijn 272 Kudelstaart-
Amsterdam Station Zuid. Als 22 ju-
li 2018 de Noord-Zuid lijn gaat rij-
den zal lijn 357 om de rit naar Am-
sterdam Zuid gaan rijden. In de ‘tus-
senperiode’ kan op Busstation Am-
stelveen (tijdens de huidige rijtijden 

van buslijn 272) overgestapt worden 
vanuit R-Net buslijn 357 op buslijn 
242. In de toekomst zullen de R-Net 
lijnen over de Kasteleinweg gaan rij-
den als het nieuwe busstation en de 
Kasteleinweg klaar zijn.

Grotere afstand en nachtbus
Wethouder Robbert-Jan van Duijn: 
“Hier zie ik een zorgpunt, omdat 
veel bushaltes dan verder weg ko-
men te liggen voor veel OV-reizi-
gers. Er zijn natuurlijk reizigers, voor 
wie het overbruggen van een grote-
re afstand bezwaarlijk is. Dit is één 
van de belangrijkste punten die ik 
met Connexxion en de Vervoerre-
gio wil bespreken, We weten dat het 
minder fijn is voor die inwoners is en 
daar willen een oplossing voor zoe-
ken. De haltes liggen wel iets ver-
der weg, maar het goede is dat de 
bus wel sneller is. Daarnaast vind ik 
het vinden van een alternatief voor 
de vervallen nachtbusverbinding 
met Kudelstaart een belangrijk be-
spreekpunt.” 
De besturen van de Wijkplatform in 
Aalsmeer hebben eenzelfde signaal 
afgegeven in hun vergadering van 
14 november 2017. Namens wet-
houder van Duijn was de ambtelijke 
OV-medewerker hier aanwezig voor 
een toelichting en om reacties op te 
halen. Afgesproken is dat de wijk-
platforms in hun vergaderingen een 
oproep doen tot reacties, zodat wet-
houder van Duijn zich extra onder-
steund voelt in de gesprekken die 
zullen gaan volgen met Connexxion 
en de Vervoerregio.

Overeenkomst voor bouw 
24 huizen in Polderzoom
Aalsmeer - Afgelopen maandag 27 
november is de koopovereenkomst 
getekend tussen Bohemen BV en 
de Gemeente om 24 grondgebon-
den koopwoningen te realiseren in 
deelgebied Polderzoom. Het project 
wordt gerealiseerd in samenwer-
king met WeBuildhomes. 
Polderzoom is onderdeel van het 
project ‘de Tuinen van Aalsmeer’ 
waarbij Bohemen in samenwerking 
met de gemeente nieuwe woon-
buurten met een dorps karakter 
ontwikkelt in het gebied rond de 
Burgemeester Kasteleinweg (ou-
de N201). Omdat de nieuwe N201 
langs Aalsmeer loopt, ontstaat er in 
het dorp ruimte om veilige en groe-
ne buurten met een diversiteit aan 
woningen te ontwikkelen. 
Wethouder Job Kluis: “De 24 koop-
woningen worden in samenwerking 

met WeBuildhomes gerealiseerd 
aan de noordzijde van Polderzoom. 
WeBuildhomes is een vernieuwend 
woonconcept waarbij de uitstraling 
en omvang van de woning door de 
koper zelf bepaald kan worden. Er 
kan namelijk gekozen worden uit 
een online bibliotheek welke is ge-
vuld met een diversiteit aan rijwo-
ningen die door verschillende archi-
tecten zijn ontworpen. De woningen 
zijn vanaf dinsdag 28 november in 
de verkoop. De start van de bouw 
staat gepland in september 2018.”
Aan de zuidzijde van Polderzoom 
wordt door bouwbedrijf Trebbe BV 
volop gebouwd aan de 37 rijwonin-
gen in het goedkope huursegment 
en 51 appartementen in het socia-
le huursegment. Verwacht wordt in 
januari het hoogste punt te behalen 
van de appartementen.

Aalsmeer - Per 10 december 
gaat de nieuwe buslijnvoering en 
-dienstregeling van vervoerbedrijf 
Connexxion in. Het betreft een jaar-
lijkse wijziging, echter dit jaar is de-
ze extra bijzonder en omvangrijk. De 
wijzigingen zijn namelijk een gevolg 
van een wettelijk verplichte aan-

besteding die door vervoermaat-
schappij Connexxion is gewonnen. 
De aanbesteding is georganiseerd 
door de financierder en opdracht-
gever van het openbaar vervoer in 
onder andere Aalsmeer: de Ver-
voerregio Amsterdam. Zij ontvan-
gen vanuit de Rijksoverheid gelden 

Adres: Kudelstaartseweg 36
Zaterdag weer kerst- en 
brocante verkoop
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
november was de eerste dag van de 
verkoop van kerstspullen en bro-
cante en retro items aan de Ku-
delstaartseweg 36. Voor de zeven-
de keer alweer organiseert Paula 
dit met een groep vriendinnen en 
allen hebben hier heel veel plezier 
in Aanstaande zaterdag 2 decem-
ber staan de ‘meiden’ weer klaar om 

publiek welkom te heten en eenie-
der de gelegenheid te geven om te 
komen snuffelen. Alle spullen wor-
den binnen, in de tuinkamer, en bui-
ten in een grote tent getoond. Be-
langstellenden zijn welkom van 
10.00 tot 17.00 uur. De koffie en thee 
staan klaar en parkeren kunnen be-
zoekers op eigen terrein en bij het 
naastgelegen Surfeiland. 
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Voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar

Roald Dah’s ‘Ieorg Idur’ 
in het Poppentheater
Amstelveen - Meesterverteller 
Roald Dahl schreef het boek Ieorg 
Idur in 1990 en in 2017 en 2018 tourt 
jeugdtheatergroep Unieke Zaken 
met een bewerking hiervan langs 
de theaters. Met onderscheidingen 
als de Noord-Hollandse Theatertro-
fee, de Alkmaarse Cultuurprijs en 
een Zilveren Krekel op zak spelen zij 
vol overgave deze energieke, fanta-
sievolle en humoristische voorstel-
ling met muziek, toverspreuken en 
schildpadden. 
Meneer Hoppe is een bescheiden, 
ietwat verlegen man, die al jaren al-
leen woont. Op zekere dag krijgt hij 
nieuwe buren: de flamboyante me-

vrouw Zilver en haar huisschildpad 
Rudi. Stilletjes is Meneer Hoppe ver-
liefd op zijn buurvrouw. Als zij hem 
vertelt dat Rudi maar niet wil groei-
en, grijpt hij zijn kans. Hij verzint een 
geniaal plan en probeert daarmee 
het hart van mevrouw Zilver te win-
nen. Dingen achterstevoren kunnen 
namelijk magie veroorzaken… Ieorg 
Idur is een familievoorstelling voor 
iedereen vanaf 4 jaar en te zien in 
het Amstelveens Poppentheater op 
zondag 10 december om 14.30 uur. 
Toegangsprijs: 8,50 euro. Reser-
veren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl 

Zoveelste hoogtepunt na 134 jaar geschiedenis

Majestueus afscheid van 
Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - Zaterdag 25 november 
sloot het Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer met het zoveelste hoogte-
punt een 134 jarige geschiedenis af. 
Want een hoogtepunt werd het!
De belangstelling voor dit majes-
tueuze - koninklijke - afscheid was 
zo groot dat er vele extra rijen stoe-
len moesten worden bijgezet in de 
Bloemhof. “Het is zoals het is. Het 
oudste koor van Aalsmeer neemt 

vandaag afscheid van haar pu-
bliek. Dat doet pijn en er is verdriet. 
Maar wij kunnen terug kijken op 
vele mooie jaren waar op hoog ni-
veau werd gepresteerd.” Het waren 
de woorden van voorzitter Cock La-
gerweij. 

Dirigeren op een kratje
Het Holland Symfonie Orkest had 
al gestemd en zat geheel klaar om 

het koor en de vier frèle solisten: de 
dames in vlammend rood gecom-
bineerd met zwart en de heren in 
smoking en lakschoenen, te bege-
leiden en dat deden zij meer dan 
voortreffelijk!
Dat je op een kratje ook gewel-
dig kunt dirigeren werd op deze 
avond overtuigend bewezen. Wat 
wist de dirigent Nico Philipp Hovius 
zijn koor tot grote hoogte te bren-

gen. Er werd met zoveel passie en 
vervoering gezongen. Het was een 
compleet jubelend zangfeest. Voor 
de pauze was er gekozen voor de 
Krönungmesse KV 317 van Wolf-
gang Amadeus Mozart (1756-1791) 
en niet voor niets. Het werk paste 
exact bij de sfeer van de avond en 
dat telde ook voor het stuk dat na 
de pauze werd gespeeld en gezon-
gen: De Symfonie Nr. 2 Lobgsang 
gecomponeerd door Felix Mendels-
sohn - Bartholdy. Ook deze compo-
nist stierf op jonge leeftijd - hij werd 
38 jaar - maar wat hij in deze korte 
tijd componeerde wordt na eeuwen 
nog steeds geroemd. Het werk be-
gint met een ruim twintig minuten 
durende openingssymphonie, Daar-
na volgt het tweede gedeelte voor 
koor, solisten en orkest. De 52 or-
kestleden wisten de klankkleur van 
hoorns, fagot, dwarsfluiten, contra-
bas, violen te laten samensmelten 
in volkomen harmonie en zeggings-
kracht. Opnieuw liet het Koninklijk 
Toonkunstkoor op indrukwekkende 
wijze horen waarom zij de titel Ko-
ninklijk heeft verdiend. 
De solisten, Henriette Feith (so-
praan), Caroline Stam (sopraan), 
Petra Stoute (alt), Falco van Loon 
(tenor) en vervanger Jaap Rood 
(bas), pasten wat stem betreft 
heel goed bij de uitgevoerde stuk-
ken. Organist Jeroen Koopmans 
was te bescheiden om zich na af-
loop te scharen bij de solisten en 
dirigent om zijn bloemen publieke-
lijk in ontvangst te nemen. Hij deed 
zichzelf daarmee tekort. Zijn bijdra-
ge was te belangrijk om zich zo op 
de achtergrond te houden. Precies 
om 22.15 uur barstte de ovatie los 
voor een koor dat met heimwee op 
een hoogtepunt afscheid moest ne-
men van een dankbaar en enthou-
siast publiek.

Janna van Zon 

Volle ‘bak’ voor films van 
Siem Kooy bij OVAK
Aalsmeer - Het Parochiehuis liep 
dinsdag 21 november bijna vol bij de 
themamiddag van de OVAK. Siem 
Kooy was te gast met films uit zijn 
archief. De middag begon met de 
vertoning van een oude promotie-
film van de firma van Staveren. De 
volgende film was een demonstra-
tiefilm uit 1977 van de Aalsmeer-
se brandweer in actie op het Raad-
huisplein. Men ziet een opgebouwd 
schuurtje besprenkeld worden met 
benzine en vervolgens werd aan-
gestoken. Natuurlijk werd het fikkie 
vakkundig geblust. Ook een enorme 
ladderwagen werd ingezet. Daarna 
terug naar 1952. Een film over recre-
atie en transport over water. Voor-
al het laatste deel viel in de smaak, 
toen men kon zien hoe in die tijd het 
transport van bloemen en planten 
rechtstreeks van de kwekerij over 
het water naar de veiling ging, tot 

zelfs in de CAV. De renovatie van de 
Watertoren in 2010 was de volgende 
film. De spectaculaire opbouw van 
de steiger rondom de watertoren, 
met prachtige vergezichten, was te 
zien. Na de pauze werd de filmmid-
dag vervolgd door een film uit 2003, 
waar het Zorgcentrum Aelsmeer 
het vertrekpunt was voor ouderen 
die een vaartocht maakten over de 
Westeinder. Na de koffie ging het 
gezelschap, veelal ondersteund 
door vrijwilligers, aan boord van de 
Koningin Juliana, of in een van de 
twee sloepen van de Westeinder 
Rondvaart uit Aalsmeer. Het was die 
dag heel mooi weer en de ouderen 
genoten enorm. In de volgende film 
terug naar 2009. De film begon met 
beelden van ijsclub Aalsmeer-Oost, 
inclusief een wedstrijd ringsteken. 
Ook zag je ouderen priksleeën. De 
film eindigt met beelden genomen 

Wandelen langs kunstkasten (23)
Mieke de Beer: “Echt een 
sieraad voor de straat”
Aalsmeer - Zo had Lex Berghuis - 
initiatiefnemer van het beschilderen 
van de kunstkasten - het zo’n beet-
je bedoeld. De straatomgeving ver-
fraaien en dat dan het liefst met el-
kaar, zodat het onderlinge contact 
met de buren wordt verstevigd. De 
kunstkast op de kruising van de Kar-
perstraat en Vlinderweg is beschil-
derd door Mieke de Beer, samen 
met vriendinnen uit de straat. “Het 
is een heel gezellige dag geworden. 
Wij hebben zeker ervaren dat het sa-
men werken aan de kunstkast goed 
is voor het verbinden van de buurt. 
Wij kregen veel geïnteresseerde en 
leuke reacties. Met elkaar hebben 
wij besloten de karper en de vlinder 
te combineren en er een mooie na-
tuurschildering van te maken. Pre-
cies zoals door de omwonenden was 
gevraagd. Wij konden snel overweg 
met de Epifanes verf die ter beschik-
king is gesteld. De kast is eigenlijk 
nog mooier geworden dan wij voor-
af hadden gehoopt. Echt een sieraad 
voor de straat!”

Voorlopig is dit de laatste kunstkast 
die dit jaar wordt besproken. Gezien 
de leuke reacties worden de be-
schrijvingen van de volgende - nog 
te beschilderen - kunstkasten vol-
gend voorjaar voort gezet.
Janna van Zon 

Het maandelijkse ‘Mark en Eric Show’ maakt er een SinterKerst uitzending van 
aanstaande vrijdagavond op Radio Aalsmeer.

Heerlijk avondje in aantocht
Sint en Pieten lopen deur 
plat bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Het heerlijk avond-
je staat bijna voor de deur en dat is 
aan alles te merken in de gemeente. 
Zo ook bij Radio Aalsmeer. Vele pro-
grammamakers besteden aandacht 
aan de verjaardag van de goedhei-
ligman. Verder is er ook aandacht 
voor de ziekte van Lyme (donder-
dag bij ‘Echt Esther’), wordt de lo-
kale politiek met het oog op de ge-
meenteraadsverkiezen besproken, 
is er de maandelijkse ‘Mark en Eric 
Show’ en viert ‘Vrijdagavondcafé’ 
haar vierde jubileum.

Politiek met Ronald Fransen
Donderdag bij Radio ‘Aalsmeer Po-
litiek’ is Ronald Fransen te gast, 
fractievoorzitter van PACT en be-
oogd raadslid voor GroenLinks na 
de raadsverkiezingen van 21 maart 
2018. Zowel de huidige politieke si-
tuatie als verwachtingen voor de ko-
mende jaren zullen aan bod komen. 
Het eerste uur zal vooral de journa-
listieke invalshoek zijn. Met wie de 
presentatoren Erik Kreike en Sem 
van Hest dan zullen spreken over dit 
onderwerp zal tijdens de uitzending 
blijken.

‘Let’s Go’ krijgt bezoek
Eline van de Wegwijzer wil graag 
veilig naar de speeltuin kunnen 
gaan, maar dat gaat niet. Ze schreef 
een brief naar de gemeente en in de 
klas kreeg ze bezoek van wethouder 
Gertjan van der Hoeven en konden 
zij en haar klasgenootjes het pro-
bleem uitleggen. Vrijdag hoor je de 
oplossing. Verder lukte het de vorige 
uitzending niet om te bellen met Re-
gelpiet, hij was te druk met de laat-
ste dingen regelen voor de intocht 
in Kudelstaart. Hij stuurde Kim een 
berichtje dat hij graag, samen met 
een aantal andere Pieten op be-
zoek wilt komen in de studio. Vrij-
dag is ook de laatste kans om een 
huisbezoek te winnen van de Echte 
Pieten op Pakjesavond. Wat moet je 
doen? Zorg dat je vrijdag goed luis-
tert, want Kim wil graag iets van je 
weten. En weet jij het antwoord dan 
moet je zo snel mogelijk bellen met 
de studio. 

De ‘SinterKerst Show’
Iedere eerste vrijdag van de maand 
is het om 19.00 uur weer tijd voor de 
‘Mark en Eric Show’. Ditmaal komt 
top-rolstoeltennisser Ruben Spaar-
garen langs en het team van de 

maand is VZOD A1. Erna Kuin heeft 
een fantastisch Sinterklaasgedicht 
over het afgelopen Aalsmeerse jaar 
gemaakt. Ook wordt vooruit geke-
ken naar de dorpsderby Aalsmeer 
tegen RKDES. Samen met sidekicks 
Kees en Jaimy zal het weer erg ge-
zellig worden tot 21.00 uur op de ra-
dio.

Verjaardag ‘Vrijdagavondcafé’
Aanstaande vrijdagavond 1 decem-
ber tussen 21.00 en 23.00 uur is de 
speciale jubileumuitzending van het 
Vrijdagavondcafé met ook dit vier-
de jaar een hilarisch bezoek van 
de echte Sinterklaas uit Aalsmeer 
rond 22.00 uur in de studio. Presen-
tator Ron Leegwater heeft veel lek-
kere muziek uitgezocht en heeft de 
vaste medewerkers van het radio-
café uitgenodigd voor speciale Sin-
terklaas-items. En de Kudelstaartse 
zanger Rick van der Kroon heeft sa-
men met Ron een mooie verrassing 
voorbereid. 

Centrale Studentenraad 
Terence Verhagen was afgelopen 
maandag te gast in ‘Door de Man-
gel’, de talkshow op Radio Aalsmeer. 
De drie kernwoorden die Terence bij 
zichzelf vindt passen zijn: ambitieus, 
loyaal en direct. Verhagen heeft 13 
jaar in Amstelveen gewoond, maar 
verhuisde daarna naar Nieuw-Oos-
teinde. Hij is managing director 
van beroep. Daarnaast is hij Bour-
gondisch van aard, rijdt ook graag 
op een motor en is ook vaak te vin-
den in de sportschool. Ook Terence 
heeft weer een nieuwe gast bereid 
gevonden om op 4 december op de 
‘Door de Mangel’-stoel te gaan zit-
ten. Aanstaande maandag zal Lars 
Bastmeijer als 192e gast ontvangen 
worden door presentatoren Mylè-
ne en Elbert Huijts. “Een leuke jon-
gen met vuur in zijn ogen. Hij is mijn 
opvolger als voorzitter van de Cen-
trale Studentenraad geworden.” 
Maandag 4 december meer vanaf 
19.00 uur in ‘Door de Mangel’. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via www.radioaalsmeer.nl. Elke 
dag brengt Radio Aalsmeer infor-
matieve en interessante program-
ma’s. In de nacht en doordeweeks 
overdag kan genoten worden van 
fijne non-stop muziek. Volg de Ra-
dio ook op Twitter en Facebook. 

Media-onderzoek lokale omroep
Prima luistercijfers voor 
Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is 
echt een begrip in Aalsmeer en Ku-
delstaart, zo blijkt uit het media-
onderzoek dat de omroep onlangs 
heeft laten uitvoeren. Meer dan 94% 
van de ondervraagden kent de om-
roep en 42% geeft aan weleens te 
luisteren. De luisteraars beoordelen 
de omroep met een 7,6 en de websi-
te krijgt van hen een 8. 
Het is acht jaar geleden dat Radio 
Aalsmeer voor het laatst een pro-
fessioneel luisteronderzoek liet uit-
voeren. Om betrokken een actueel 
beeld te verschaffen van de omroep 
werd Bureau Zethof Communicatie 
& Consultancy uit Kudelstaart bena-
derd en is eind oktober een media-
onderzoek uitgevoerd. Om tot een 
representatieve steekproef te ko-
men werden 300 enquêtes afgeno-
men, grotendeels door middel van 
straatinterviews in de winkelcentra 
en daarnaast spontaan online ver-
kregen.

Flinke inhaalslag
Uit het onderzoek bleek Sky Radio 
(37%) de populairste zender van 
de afgelopen maand, gevolgd door 

Radio 1 (25%), Qmusic (24%), Ra-
dio 538 (23%) en Radio Aalsmeer 
(22 %). Radio Aalsmeer heeft sinds 
2009 een flinke inhaalslag gemaakt 
en ook het wekelijkse bereik is ge-
stegen naar ruim 15%. Het aantal 
mensen dat aangeeft weleens te 
luisteren is sinds 2009 bijna verdub-
beld, naar ruim 42%. 

Televisie
Naast vragen over het luisteren naar 
de radio, werd ook de interesse ge-
peild om lokaal nieuws te kunnen 
lezen via de televisie. Iets minder 
dan de helft van alle ondervraag-
den heeft hier interesse in, wat de 
omroep sterkt in de plannen om te 
starten met TekstTV. Het kunnen be-
kijken van belangrijke lokale sport-
wedstrijden interesseert bijna 55%. 
In het via televisie kunnen volgen 
van de raadsvergaderingen is 40% 
geïnteresseerd, vooral de leeftijds-
groep 55+. Radio Aalsmeer is ver-
heugd met de resultaten van het 
onderzoek. Een mooie motivator 
voor de bijna 90 vrijwillige mede-
werkers die bij de omroep betrok-
ken zijn!

Aalsmeer - Op maandag 4 decem-
ber is bij Nivon Aalsmeer de docu-
mentaire van Leonardo Dicaprio en 
Fisher Stevens te zien. 
Klimaatverandering is de groot-
ste bedreiging voor een duurzame 
toekomst, maar tegelijkertijd is het 
aanpakken van de klimaatuitdaging 
een gouden kans om welvaart, vei-
ligheid en een betere toekomst voor 
iedereen te bevorderen. Er zijn twee 

voorstellingen. Om 14.00 uur (zaal 
open vanaf 13.30 uur) en om 19.30 
uur (zaal open vanaf 19.00 uur). Be-
langstellenden zijn welkom in de 
Parklaan 27. 
De entree bedraagt 3,50 euro per 
persoon voor leden en niet-leden 
betalen 5 euro per persoon. Voor 
koffie en thee wordt eenmalig 50 
eurocent extra bovenop de toe-
gangsprijs gerekend.

Nivon filmmiddag en -avond 
over klimaatverandering

op de Westeinder waar toen nog 
ouderwets gezwierd werd. Het klap-
stuk van de middag werd een film 
uit 1985 waar Jan Boer en Martin 
Verbeek, beiden voorzien van een 
nepsnor, een kroegentocht op de 
schaats rijden. Je ziet wel steeds dat 
ze de schaatsen met steeds meer 
moeite aan en weer uit trekken om 

lopend naar de kroeg te gaan. De 
film werd van commentaar voorzien 
door Martin Verbeek en eindigt dat 
de twee mannen steeds moeilijker 
lopend met de schaatsen onder hun 
armen een lift krijgen van een bak-
fiets op het ijs. Alles bij elkaar was 
het voor OVAK en voor alle aanwe-
zigen een topmiddag. 
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gezellig Pietenfeest mét 
Sinterklaas in Centrum
Aalsmeer - Het was gezellig druk 
afgelopen zaterdag 25 november in 
het Centrum. Vele kinderen waren 
met hun ouders naar het dorp ge-
komen om het jaarlijkse Pietenfeest 
mee te komen vieren. De Pieten 
haalden weer allerlei grappige ca-
priolen uit, deelden pepernoten uit 
en gingen graag met alle jeugdige 
inwoners op de foto. De Pieten stap-
ten tijdens hun bezoek ook diverse 
winkels binnen om eens kennis te 
maken met de verschillende onder-
nemers. De ‘invallen’ in de winkels 
werden gewaardeerd. Ook alle me-
dewerkers wilden graag op de foto 
met de Pietermannen en –vrouwen. 
Sinterklaas liet de Pieten hun gang 

maar gaan en zat zelf prinsheerlijk 
bij Foto De Boer, waar hij met heel 
veel kinderen op de gevoelige plaat 
is vastgelegd. Groot was de ver-
rassing voor menig jeugdig bezoe-
ker toen de Sint het besluit had ge-
nomen om de benen eens te gaan 
strekken en een wandeling maak-
te door de Zijdstraat. “Kijk, daar is 
Sinterklaas”, klonk regelmatig vol 
verbazing. De Sint vond het alle-
maal prachtig en nam geduldig alle 
tijd om handen te schudden en om 
met de jongens en meisjes, groot en 
klein, op de foto te gaan. Een heel 
gezellige middag mede mogelijk ge-
maakt door de Stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer. 

Diverse activiteiten in café Op de Hoek

Weer Recycle Bingo en 
Foute Kersttruienavond
Kudelstaart - De feestelijke de-
cembermaand komt er weer aan 
en dat gaat het team van Café Op 
de Hoek vieren met een groot aan-
tal activiteiten. Vanwege het succes 
van vorig jaar wordt op woensdag 6 
december afgetrapt met de twee-
de editie van de hilarische Recycle 
Bingo. Niet tevreden met het ge-
kregen cadeau? Niet getreurd! Pak 
het gewoon weer in een mooi Sin-
terklaas-cadeaupapiertje en neem 
het mee naar de Recylce Bingo 
die om 20.30 uur begint. Aanmel-
den kan bij de bar of via de mail  
info@cafeopdehoek.nl. Wees er snel 
bij, want vol is vol. De keuken sluit 
deze avond om 19.00 uur. Op Kerst-
avond 24 december organiseert Ca-
fé Op de Hoek de Foute Kersttruien-
avond met foute muziek en hopelijk 
een heleboel foute truien. De meest 
foute trui wordt beloond met een di-
nerbon van 25 euro. Aanvang van 
deze gezellige avond is om 20.30 
uur en de keuken sluit om 19.00 uur.

Laatste werkdag
De laatste werkdag van het jaar vie-
ren kan op vrijdag 29 december. 
Dan is Café Op de Hoek van 10.00 
tot 22.00 uur open om feestelijk het 

werkjaar af te sluiten. De keuken is 
die dag al om 14.00 uur gesloten. En 
wil je het jaar 2017 gezellig afslui-
ten? Dan ben je op 31 december, 
Oudejaarsdag, welkom tussen 10.00 
en 18.00 uur. 

Nieuwjaarsborrel
Op 2 januari is Café Op de Hoek ge-
opend voor een gezellige nieuw-
jaarsborrel van 17.00 tot 22.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om 
onder het genot van een hapje en 
drankje elkaar al het goeds voor 
het nieuwe jaar te wensen. Maar u 
bent ook gewoon al vanaf 10.00 uur 
welkom voor de koffie of lunch. De 
keuken is deze dag tot 17.00 uur ge-
opend. 
Op Eerste en tweede Kerstdag is 
Café Op de Hoek gesloten. Ook op 
Nieuwjaarsdag 1 januari blijven de 
deuren dicht. Alle andere dagen in 
december (op de maandag na) is 
het ‘dorpscafé’ dagelijks open van-
af 10.00 uur. 
Café Op de Hoek is van 8 tot en met 
22 januari gesloten om alle mede-
werkers vakantie te laten vieren en 
de mogelijkheid te geven zich weer 
op te laden voor hopelijk opnieuw 
een gezellig nieuw jaar!

500 Vogels, van klein tot groot
Vogeltentoonstelling dit 
weekend in De Reede
Rijsenhout - Vogelvereniging 
De Rijsenvogel organiseert in het 
weekend van 1 tot 3 december weer 
zijn jaarlijkse tentoonstelling. Op de-
ze regionale tentoonstelling worden 
door leden gekweekte vogels ten-
toongesteld, nadat ze door erken-
de keurmeesters van de Neder-
lands bond (de NBvV) zijn gekeurd 
op hun kwaliteit en kleur. De vereni-
ging is er trots op dat het weer is 
gelukt dankzij de leden om een aan-
tal van 500 vogels voor deze show 
bijeen te brengen. Onder dit aantal 
vogels zit bijvoorbeeld het kleinste 

vogeltje (goudbuikje), maar ook de 
grootste, een Roodvleugel Ara. Ook 
is er een vrije verkoopstand waar 
door leden zelf gekweekte vogels te 
koop zijn, ook voor voer en vogelbe-
nodigdheden kan men hier terecht. 
De openingstijden zijn vrijdag 1 de-
cember van 20.00 tot 22.00 uur, za-
terdag 2 december zijn bezoekers 
welkom van 10.00 tot 18.00 uur en 
zondag 3 december kan een kijk-
je genomen worden van 10.00 uur 
tot 16.00 uur in Dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat 14. De toe-
gang is gratis. 

Lezing met foto’s over Andes 
gebied bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Op donderdag 7 de-
cember komt de heer Lager-
wey weer naar Groei en Bloei in 
Aalsmeer. Dit keer komt hij verslag 
doen van zijn fietstocht door het An-
des gebied. Ieder die de beelden en 
zijn verhaal wil horen en zien is wel-
kom in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1 op donderdag 7 december 
vanaf 20.00 uur. De toegang is gra-
tis, net als de koffie.
De fietstocht was 11.000 kilome-
ter lang en ging over hoge passen 
in het Andesgebergte. En over de 
pampa’s, de eindeloze vlakten van 
Patagonië, het leefgebied van gau-
cho’s, de Argentijnse equivalent van 
de cowboy. Er worden prachtige fo-
to’s getoond van bloeiende Cactus-
sen, Amaryllissen, Passiebloemen, 
Fuchsia’s, bloeiende Quinoa, Berbe-
ris, Gladiolen en nog veel meer. De 
presentatie is een mooie mix tussen 
bloemen en planten, cultuur, natuur 
en landschappen. Ook wordt een 
beeld gegeven van hoe de mensen 
in de Andes leven, in een gebied ver 
van waar normaal de toeristen ko-
men.
Gestart is op de evenaar in Ecua-
dor, enkele kilometers ten noor-
den van de hoofdstad Quito. Eerst is 
twee weken gereden door Ecuador 
in zuidelijke richting. In de maan-
den daarna gaat de tocht via Pe-
ru, Bolivia, Argentinië en Chili naar 

het diepste zuiden van Zuid-Ameri-
ka. Er wordt door afgelegen gebie-
den, steden en dorpjes gereden. In 
Peru wordt, midden in het tropische 
regenwoud op 2.400 meter hoogte, 
het fabelachtige Machu Picchu ge-
passeerd, de wereldberoemde ‘Ver-
loren stad’ van de Inca’s. In datzelf-
de land wordt vlak voor de grens 
met Bolivia op een hoogte van 3.800 
meter langs de oevers van het Titi-
caca meer, het grootste meer van 
Zuid-Amerika, gefietst. In Bolivia is 
de Salar de Uyuni, de met 10.582 
vierkante meter op één na groot-
ste zoutvlakte ter wereld, bezocht. 
Het fietsen van 100 kilometer op 
deze ondergrond van zout, zonder 
weg en met slechts hier en daar va-
ge sporen, is een surrealistische er-
varing. In het zuiden van Argentinië 
wordt de Perito Moreno gletsjer be-
zocht. Op het eind is die wel 5 kilo-
meter breed en 60 meter hoog. Re-
gelmatig breken er grote brokken ijs 
af die met een oorverdovend lawaai 
in het gletsjermeer terechtkomen. 
Eenmaal weer in Chili bezoeken de 
fietsers Torres del Paine. Met haar 
steile granietpieken, gletsjers, me-
ren en weiden vol guanaco’s – wil-
de lama’s - is dit een van de meest 
spectaculaire nationale parken van 
het land. Na een avontuurlijke fiets-
tocht van ruim vier maanden eindigt 
de reis in het Argentijnse Ushuaia.

Sursum Corda ‘dik’ tevreden
Oliebollenactie ondanks 
pech een groot succes
Aalsmeer - Afgelopen week-
end hield muziekvereniging Sur-
sum Corda haar 41e oliebollenac-
tie. Deze keer is het niet helemaal 
vlekkeloos verlopen. Vrijdagoch-
tend vroeg was er paniek in de tent, 
want de motor van de deegmachi-
ne ging stuk. Gelukkig is er dan ie-
mand in de buurt die dingen be-
waard met het idee ’dat kunnen we 
nog een keer gebruiken’. De tech-
nische knobbels van de club had-
den snel de motor vervangen. Ge-
lukkig kon het bakken ondertus-
sen gewoon door gaan. Rond kof-
fietijd werden de eerste bestellin-
gen bezorgd. In de weken vooraf-
gaande aan de actie waren al veel 
bestellingen binnen gekomen. Ook 
de verkoop aan de deur ging goed, 
gelukkig was het ook voor de ven-
ters droog weer. Vrijdagavond kwam 
er nog een grote bestelling binnen 
waardoor meteen alle bollen uit-
verkocht waren. Speciale dank aan 
speel- en sporttoestellenfabriek aan 

de Oosteinderweg die een ruim-
te beschikbaar gesteld heeft voor 
het bakken van de oliebollen. Alleen 
dankzij dergelijke steun is het mo-
gelijk om deze actie te houden.

Mooie opbrengst
Er werd een omzet van meer dan 
2.200 euro geteld. Na aftrek van de 
kosten zal de opbrengst tegen de 
1.700 euro zijn. De muziekvereni-
ging is ‘dik’ tevreden met het resul-
taat, de oliebollenactie is een zeer 
belangrijke aanvulling van de club-
kas. Iedereen die een zakje gekocht 
heeft, hartelijk dank!

Kerstzang
Op zondag 10 december speelt Sur-
sum Corda in de Kerstzangdienst 
in de Spil in Kudelstaart die geor-
ganiseerd is in samenwerking met 
het koor Song of Joy. De kerstzang 
begint om 19.00 uur. De toegang is 
gratis, er is wel een collecte bij de 
uitgang. 

De trotse winnaar Judith Keessen en bestuurslid Anton Temme.

Voor het eerst vrouwelijke winnaar
Historische Tuinknop voor 
Judith Keessen
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag 22 november werd op de tribu-
nes van de afmijnzaal op de Histo-
rische Tuin gestreden om de pres-
tigieuze Historische Tuinknop. De-
ze jaarlijkse wedstrijd vond al weer 
voor de 17e keer plaats. Het was een 
geweldige avond! Inkopers van ex-
porteurs en ook veel andere belang-
stellenden waren van de partij. Vei-
lingmeester Luus Hooyman leidde 
zoals altijd perfect en op professi-
onele wijze de wedstrijd. Deze werd 
gespeeld over vier voorronden, een 
halve finale en een finale. 
Na een spannende race is de wed-
strijd gewonnen door Judith Kees-
sen. Hiermee is zij de eerste vrou-
welijke winnaar in de geschiedenis, 
die de felbegeerde Gouden Tuin-
knop in ontvangst mocht nemen. 
Judith Keessen is fotograaf van be-
roep en gewend op het juiste mo-
ment op de knop te drukken. Dit 
heeft haar geen windeieren gelegd.

Recordopbrengst veiling
Traditiegetrouw werden tussen de 

voorronden en finale door nog een 
tweetal zogenaamde ludieke veil-
ronden gehouden. Dit nam veiling-
meester Coos Buis met zijn eigen 
humoristische stijl voor z’n rekening. 
Vele Aalsmeerse bedrijven had-
den prachtige producten en kavels 
ter beschikking gesteld, die Coos 
op aanstekelijke wijze voor de klok 
bracht. Hij wist het publiek goed te 
bewerken, want met een bedrag van 
ruim 8.200 euro werd deze keer een 
recordopbrengst gerealiseerd waar-
mee de penningmeester van de Tuin 
buitengewoon tevreden is. Dit was 
mede te danken aan het optreden 
van Sinterklaas, die met het resul-
taat van zijn kavel de stemming er 
meteen goed in bracht!
Er is altijd geld nodig voor het op-
knappen en onderhouden van de 
Tuin en deze opbrengst komt daar-
om goed van pas. Na afloop werd 
er onder het genot van een drank-
je en hapje nog heel lang nage-
praat over deze bijzonder geslaag-
de avond. Volgend jaar november de 
18de editie!

Sursum Corda en Song of Joy
Muziek- en zangavond op 
weg naar Kerst in de Spil
Kudelstaart - Zondagavond 10 de-
cember slaan muziekvereniging 
Sursum Corda en interkerkelijk koor 
Song of Joy de handen in één en 
nodigen gezamenlijk belangstellen-
den uit voor een muziek- en zang-
avond in kerkelijk centrum De Spil 
aan de Bilderdammerweg. De avond 
begint om 19.00 uur en de toegang 
is gratis (collecte bij de uitgang voor 
de onkosten). 
Enkele jaren geleden namen Sur-
sum Corda en Song of Joy al eens 
samen deel aan een Kerstzang-
avond. Deze samenwerking be-
viel zo goed dat men elkaar dit jaar 
weer opzocht om als voorbereiding 
op Kerst een muziek- en zangavond 

te organiseren. Het wordt een avond 
waarin geluisterd kan worden naar 
mooie muziek en koorzang, maar 
waar de aanwezigen ook zelf uitge-
nodigd worden om mee te zingen. 
De liederen en muziek worden afge-
wisseld met een gedicht en een kor-
te overdenking door dominee Hans 
van Dalen. Sursum Corda en Song 
of Joy hopen u met deze avond in 
de kerststemming te brengen en u 
voor te bereiden op het feest van de 
geboorte van Jezus Christus. Ieder-
een van harte uitgenodigd om deze 
avond mee te komen maken op zon-
dag 10 december vanaf 19.00 uur. 
De zaal gaat van kerkelijk centrum 
De Spil gaat open om 18.30 uur.

Alzheimer
De stoomboot kwam voor ‘
het huis’ aanmeren
Ze had ze al gezien
Sinterklaas met grote staf
En een Piet of tien
Ieder jaar zat ze te wachten
Met haar stoel dicht tegen het raam
Door alle kindersnoetjes 
Voelde ze zich dan even niet eenzaam
Zwaaien deed ze als een wilde

M iranda’s
omentenm

Cheques Schipholfonds 
voor AVA en SV Omnia
Aalsmeer - Het bestuur van het 
Schipholfonds heeft donderdag 23 
november 43 donaties uitgereikt voor 
een totaal bedrag van 80.937,72 euro 
tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
Schiphol. Deze donaties werden ge-
geven aan 37 sportverenigingen met 
winnaars uit de jeugdronde 2017 en 
6 organisaties die een algemene do-
natie aanvroegen bij het fonds. De 
jeugdronde staat los van de normale 
aanvraagrondes en geeft verenigingen 
de kans op een extra donatie. Jeugd-
leden tussen 6 en 16 jaar kunnen een 
aanvraag doen voor een maximumbe-
drag van 5.000 euro. In Aalsmeer is At-
letiekvereniging Aalsmeer (AVA) ge-
trakteerd op een bedrag van 1.000 eu-
ro en sportverenigign SV Omnia 2000 
mocht een cheque van 1.295 euro in 
ontvangst nemen. 

Sportief bewegen
In 1994 is op initiatief van Amster-
dam Airport Schiphol het Schip-
holfonds opgericht met als doel de 
maatschappelijke betrokkenheid 
van de luchthaven met de omgeving 
tot uiting te brengen. Daartoe ont-
vangt het fonds jaarlijks een schen-
king van de luchthaven. Sinds 2012 
geeft het Schipholfonds uitsluitend 
donaties aan organisaties die actief 
zijn op het gebied van sportief be-
wegen. 
Het bestuur van het fonds kent 
vier maal per jaar donaties toe 
aan algemeen nut beogende in-
stellingen, zonder winstoogmerk, 
die werkzaam zijn op het gebied 
van sportief bewegen. Kijk voor 
meer informatie over het fonds op  
www.schipholfonds.nl

December kerstkienavond 
Vogelvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 7 de-
cember organiseert Vogelvereniging 

Aalsmeer haar jaarlijkse kerstkien-
avond waar vele mooie prijzen mee te 

De Sint had geen oog voor haar
Wat gek, hij kende haar toch wel
Na eenennegentig jaar..
De verpleegkundige kwam binnen
En vroeg of ze in haar broek had geplast
Ze pakte haar lievelingspop
En klemde die stevig vast
Oh, was het weer gebeurd
Door alle spanning rondom de Sint
Ze voelde zich op oude leeftijd
Ineens weer een heel klein kind
Verdrietig staarde ze naar buiten
Daar ging de bonte stoet
Ze ging haar schoen maar zetten
Dan kwam het vast wel goed
Ze wuifde nog één keer 
Naar de menigte aan de kade
En wenste morgen in haar schoen 
Op z’n minst een letter van chocolade

winnen zijn. De kienavond is tevens 
de afsluiting van het 65 jarig jubile-
um jaar. In totaal worden er vier ron-
des gekiend met in elke kienronde 
een grote jackpot prijs. Tussendoor is 
er een grote loterij waarmee ook leu-
ke prijzen zijn te winnen, waaronder 
een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden 

en kennissen mee naar deze gezelli-
ge december kerst kienavond, waar 
voor groot en klein iets te beleven 
valt. Het adres is het Hofplein in het 
Kloosterhof aan de Clematisstraat 16 
en de aanvangstijd is 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Bel voor 
inlichtingen 06-10666878.







Uithoorn - Vanaf dinsdag 5 decem-
ber om 10.00 uur heeft Stichting Ce-
res heel veel kerstartikelen in de 
winkel staan. Kerstbomen, kerstver-
sieringen, kerstverlichting, kerstbal-
len, kookboeken voor de feestda-
gen en mooie kerstcadeautjes. Ce-
res zorgt ervoor dat iedereen een 
prachtig kerstfeest kan vieren. Kom 
wel snel, want op is op!
Op maandag 4 december zal Ceres 
gesloten zijn. Die dag gaan 28 me-
dewerkers van Ceres (voornamelijk 
vrijwilligers) namelijk de speciale 
kerstafdeling inrichten. Alles zal, zo-
als jaarlijks het geval is, tegen klei-
ne prijzen worden verkocht. Veel 
artikelen zijn nieuw of zo goed als 
nieuw.
Stichting Ceres is een organisatie 
zonder winstoogmerk. Ceres streeft 
ernaar om geld over te houden aan 
de verkoop van kringloopgoede-
ren, zodat zij daarmee goede doe-
len kunnen steunen. Ceres is daarbij 
wel afhankelijk van wat inwoners af-
leveren bij Ceres. Gooi uw artikelen 
daarom niet direct weg. De stich-
ting ontvangt graag meubels, boe-

ken, platen en cd’s, glas- en aarde-
werk, kleding, speelgoed, lampen 
en elektrische apparatuur. Met an-
dere woorden, alles wat men in en 
rond het huis gebruikt, kan Ceres 
ook gebruiken! Het magazijn is zes 
dagen per week van acht tot half 
vier open voor het afgeven van goe-
deren. De winkel is van maandag tot 
en met zaterdag open van 10.00 tot 
16.00 uur.
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Gespreksgroepen voor kinderen 
van een ouder met dementie
Op dinsdagavond, 12 december 
van 19.30 tot 21.00 uur is er weer 
een gespreksgroep voor kinderen 
van een ouder met dementie. 
Voor meer informatie en/of aan-
melding (is wenselijk) kunt u con-
tact opnemen met Ellen Millenaar 
op tel. 06-22468574, zij is coördi-
nator van Ontmoetingsgroep Aals-
meer of u kunt contact opnemen 
met Hanneke ten Brinke op tel. 
020-335353, zij is mantelzorgcon-
sulent bij Mantelzorg&Meer.
De deelname is gratis, consumptie 
is voor eigen rekening. Gebouw 
Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.

Dineren in Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 6 december wordt 
er weer een heerlijk 3-gangen 
diner voor u bereidt. Vooraf krijgt 
u een winter cocktail met toast en 
boter. Daarna krijgt u een vlees 
spies met kerrie- vruchtensaus 
geserveerd met gestoofde ap-
peltjes, gemengde salade en rösti 
aardappelen. En als dessert,
chocoladepudding met slagroom 

naar keus. De kosten bedragen 
voor deze  avond €11,-. 

Op vrijdag 8 december zal 
het 3-gangen menu bestaan uit: 
Vooraf een heldere kippensoep 
met dille en stokbrood met 
kruidenboter. Daarna krijgt u een 
wiener schnitzel met champig-
non-roomsaus geserveerd met 
Parijse wortelen met tuinkruiden, 
tomaten salade en aardappelen 
uit de oven. En als dessert, cassata 
ijs met slagroom en vruchten. 
De kosten bedragen voor deze  
avond €12,-. Voor meer informatie 
of reserveren kunt u bellen met 
onze gastheer of gastvrouwen op 
nummer 0297-820979. U bent op 
beide dagen van hartelijk welkom 
vanaf 17.30 uur.

SINT BINGO 
Op dinsdag 5 december is er een 
SINT BINGO in Wijkpunt ´Voor 
Elkaer´. Een bingo met mooie 
prijzen. Aanvang 14.00 uur, start 
bingo 14.30 uur. De kosten voor 
deze bingo bedragen €10,- voor 
de hele middag inclusief vier 
rondes bingo. 
Graag vooraf reserveren. Voor 
info/reserveringen kunt u bellen 
met 0297-820979.
Let op: Er is deze middag geen 
handwerken.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Vrijdag koopavond met 
Pietje Pin in Centrum
Aalsmeer -Vrijdag 1 december is 
het Sinterklaas koopavond in het 
Centrum, vrijwel alle winkels in het 
hele centrum zijn tot minimaal 20.00 
uur geopend. Vanwege de innige 
band van het centrum met de orga-
nisatie ‘Sinterklaas in Aalsmeer’ is 
de Sint samen met zijn Pieten ook 
in het centrum te vinden. Het leu-
ke nieuws is dat Pietje Pin ook mee-
komt. Deze betaalpiet zal tijdens de 
koopavond aankopen van klanten in 
nog onbekende winkels afrekenen 
met de pinpas van ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer. Zijn budget is 
500 euro voor twee uurtjes winke-
len, dus hij gaat heel wat klanten blij 
maken. Kom ook vrijdag winkelen in 
het Centrum en wie weet loopt u/jij 
Pietje Pin tegen het lijf. 

Maak tekening voor Sint
Op facebook was het volgende be-
richt van Sinterklaas te lezen: ‘Het 
viel ons vannacht weer op dat er 
steeds minder gezongen wordt en 
dat Sinterklaas amper tekeningen 

krijgt. Dat kan echt niet hoor, kinde-
ren.’ Omdat niet iedereen facebook 
leest, bij deze de oproep aan kinde-
ren om een mooie tekening of kleur-
plaat te maken en die vrijdagavond 
1 december persoonlijk te komen 
overhandigen aan Sinterklaas. Een 
liedje voor hem zingen mag natuur-
lijk ook. Kijk voor meer informatie 
op: www.meeraalsmeer.nl

Van chocolade tot aardewerk
Wereldse kerstpakketten
Aalsmeer - Voor de beste decem-
bercadeaus ben je bij de Wereld-
winkel, dé fairtrade speciaalzaak 
van Aalsmeer, aan het juiste adres. 
Maar je kunt bij de Wereldwinkel 
ook de mooiste kerstpakketten be-
stellen. Met een fairtrade pakket, 
mooi gevulde schaal of shopper 
geef je niet alleen iets moois aan de 
mensen om je heen, maar geef je 
ook iets terug aan de producenten 
van deze cadeaus. 
De makers krijgen door de verkoop 
van hun producten namelijk de kans 
hun levensomstandigheden te ver-
beteren. Door hun kinderen naar 
school te sturen, een nieuw huis te 
bouwen of hun bedrijf verder te ont-

wikkelen. Is dat geen mooie kerst-
gedachte? 
Er is keuze uit cadeaus en lekker-
nijen uit alle delen van de wereld. 
Van de populaire Tony Chocoloney 
chocoladereep 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 cadeaupakket 
samen uit het kleurrijke assortiment, 
maar wacht niet te lang om teleur-
stellingen te voorkomen. 
Bel voor een afspraak naar Karin de 
Veij, 06-83655115. Of kom gewoon 
even langs in de winkel in de Zijd-
straat 15. Kijk voor meer informatie 
op www.wereldwinkelaalsmeer.nl

Kerstartikelen bij Ceres

Inloop over verbouwing 
van De Oude Veiling
Aalsmeer - De afgelopen maanden 
is intensief gewerkt aan de verbou-
wingsplannen van De Oude Veiling. 
De benodigde omgevingsvergun-
ning is 21 november verleend. Half 
december starten de eerste werk-
zaamheden en dat betekent dat De 
Oude Veiling tot de zomer van 2018 
gesloten is. Dan zal De Oude Vei-
ling volgens planning getransfor-
meerd zijn tot de ‘Huiskamer van 
Aalsmeer’ waar meedoen, ontplooi-
en, ontmoeten en inspireren cen-
traal staan. Vandaag, donderdag 30 
november, wordt een inloop en in-
formatiebijeenkomst over de ver-
bouwing gehouden in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat tussen 16.30 
en 18.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst worden de 
verbouwingsplannen en het nieuwe 

interieur gepresenteerd. Als u wilt 
weten waar de ingang van zowel bi-
bliotheek als het grand café komt, 
waar de bakkerij van Ons Twee-
de Thuis gesitueerd gaat worden of 
hoe de bar eruit gaat zien; kom dan 
30 november naar de inloop/infor-
matiebijeenkomst. Naast de mede-
werkers van de betrokken organisa-
ties, zijn raadsleden, buren en ande-
re belangstellenden uitgenodigd.
De ESA is inmiddels gestart met 
de nadere uitwerking van de ex-
ploitatieplannen voor de Oude Vei-
ling. Samen met de bibliotheek Am-
stelland, OTT en het Cultuurpunt 
Aalsmeer worden afspraken over 
het beheer van en de programme-
ring in de Oude Veiling gemaakt. De 
werving van de horeca exploitant is 
inmiddels ook gestart. 

‘De Schoonheid van Aalsmeer’
Trakteer op kalender en 
steun goede doelen
Aalsmeer - De verkoop van de 
kalender ‘De Schoonheid van 
Aalsmeer’ is in volle gang en ver-
loopt vooralsnog voorspoedig. De 
foto’s op de kalender zijn gemaakt 
door Bianca Tas, Kick Spaargaren, 
Desirée Vreken en Olivia van Rooij-
en en laten herkenbare, typisch 
Aalsmeerse en Kudelstaartse plaat-
jes zien. Spannende avondopnames 
in het centrum zijn speels gecombi-
neerd met prachtige natuurbeelden 
van de Westeinderplassen, sportie-
ve staaltjes op het water en foto’s 
van allerlei culturele hoogtepunten. 
De kalender kost tien euro en de 

gehele opbrengst wordt geschon-
ken aan organisaties die op hun 
manier de Aalsmeerse samenleving 
ondersteuning. Dit jaar is gekozen 
voor de Kindervakantieweek van 
De Binding en voor SUNA (Stich-
ting Urgente Noden in Aalsmeer). 
Tip: Geef de kalender cadeau voor 
Sinterklaas of voor de kerst en steun 
(onbewust) Aalsmeerse instellin-
gen. De kalender is te koop bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat, bij Nico 
Optiek op het Poldermeesterplein, 
bij Foto Kruyt op het Raadhuisplein 
en bij de Marskramer in winkelcen-
trum Kudelstaart. 

Interessante masterclass 
Sales voor ‘Zaailingen’
Aalsmeer - Donderdag 23 novem-
ber viel er voor de ‘Zaailingen’ een 
interessante masterclass Sales, ge-
geven door Marie José Giebels, te 
beleven. Projectorganisator Kirsten 
Verhoef (Sylt Support) vond Wa-
terdrinker Aalsmeer B.V. - één van 
de ondernemers die het ZAAI pro-
ject van harte steunt - bereid om de 
startende ondernemers een gastvrij 
onderkomen te bieden voor deze 
avond. Zo was het ook nog mogelijk 
om vanaf afstand een blik te werpen 
over de ruimte waar een stimuleren-
de bedrijvigheid heerste. Namens 
de gemeente verwelkomde Wendy 
Masselink alle deelnemers waaron-
der ook een aantal belangstellende 
ondernemers van buitenaf en daar-
mee maakte de gemeente een goe-
de sier! 

Succesvoller worden
“Wij helpen ondernemers succes-
voller worden!” Zo begon de avond. 
“Hoe werkt verkoop?” Het werd 
een boeiende en leerzame interac-
tieve masterclass. “Ik geloof niet in 
de methode voet tussen de deur. 
Wel dat je nieuwsgierig bent wat de 
klant wil. Je moet er een leuk ge-
sprek van maken. Heel belangrijk is 
dat je kijkt naar wat voor jou de ide-
ale klant is. Dat je kan inspelen op 
de behoefte van de klant. Stel je de 
vraag: Communiceer ik wel met de-
genen die verantwoordelijk is voor 
het budget?” 
De voorgehouden spiegel was voor 
velen een eye-opener. “Onder-
weg zijn is mooi maar je moet wel 
steeds verder gaan.” De ogenschijn-
lijke simpele vragen bleken gaande-
weg de avond steeds inhoudelijker 
te worden. Dat wat begon met een 
vrij eenvoudige vraagstelling spon 
zich uit tot een geheel waaraan een 

kop en een staart zat met daartus-
sen waardevolle tips. Alles werd ge-
staafd met voorbeelden uit de prak-
tijk en daardoor herkenbaar. “Je kan 
er niet zijn voor iedereen.” Het bleek 
voor een aantal niet de meest mak-
kelijke stelling, maar uiteindelijk 
moest toch toegegeven worden dat 
het zo’n gekke gedachte niet was. 
Je profi leren en je daarmee onder-
scheiden.

Uurtje factuurtje
Eén van de moeilijkste dingen is het 
bepalen van het prijsbeleid. “Wie 
werkt er met een uurtje factuurtje?” 
Er gingen heel wat handen omhoog. 
De uitgesproken mening van Marie-
José die daarop volgde lokte nog-
al een wat “ja maar...” uit of “dat is 
niet toepasbaar in mijn branche.” 
Maar Marie-José was te niet ver-
murwen. “Wees niet te goedkoop!” 
Was het advies. “Daar is lef voor no-
dig, zie het als een uitdaging. Neem 
jezelf serieus en relateer jouw prijs 
aan jouw expertise. Maak het ver-
schil. Dat is super interessant.” En 
dat vonden tot slot alle aanwezi-
gen ook. “Mij is een visie aangereikt 
waarin ik heb geleerd hoe ik mij 
meer zichtbaar kan maken. ZAAI 
heeft ons weer een leerzame avond 
aangeboden.” Een uitspraak die veel 
bijval kreeg.

Interviews
De komende maanden besteedt de 
Nieuwe Meerbode - evenals voor-
gaand seizoen - aandacht aan het 
Zaai coachtraject. Iedere week ver-
telt een ‘Zaailing’ over haar of zijn 
ervaring. Neem voor meer informa-
tie contact op met Project organisa-
tor Kirsten Verhoef via 0297-366182 
of via mail: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Onderzoeksteam van de VU in actie bij Sporthal De Waterlelie.

Onderzoek VU met PACA en ESA
Veilig in beweging blijven 
voor ouderen
Aalsmeer - In november is de Vrije 
Universiteit (VU) gestart met het on-
derzoek ‘Veilig in beweging blijven’ in 
de nieuwe sporthal bij Sportcentrum 
De Waterlelie. Paramedisch Advies-
centrum Aalsmeer (PACA) heeft ou-
deren uitgenodigd deel te nemen aan 
dit onderzoek om zo een bijdrage te 
leveren aan de preventie van valinci-
denten in en rondom huis. Tessa Jan-
nink (geriatrie fysiotherapeut bij PA-
CA): “Vallen is een groot probleem 
onder ouderen. Behalve het leed voor 
ouderen levert een val ook vaak ho-
ge zorgkosten op. VeiligheidNL bere-

kende dat de directe kosten van val-
len in 2030 uitkomen op 1,3 miljard 
euro. Daarnaast is de loopfunctie bij 
ouderen erg belangrijk om zelfstan-
dig en mobiel te blijven. De Vrije Uni-
versiteit heeft ons gevraagd mee te 
werken aan een onderzoek waarbij 
de kwaliteit van lopen wel of niet een 
voorspellende factor kan zijn op het 
valrisico van 65-plussers.” Wat houdt 
het onderzoek in? De deelnemende 
ouderen doen anderhalf uur diver-
se testen op het gebied van lopen, 
kracht, cognitie, inschattingsvermo-
gen en reactievermogen. Tijdens de 

test krijgen deelnemers een bewe-
gingsmonitor onder de kleding mee, 
die ze een week lang dragen. Deze 
monitor meet hoeveel iemand be-
weegt. Na deze eerste meting wordt 
het komende jaar iedere maand be-
sproken of iemand is gevallen en na 
een jaar worden de metingen her-
haald. Jannink: ”Door mee te doen 
aan het onderzoek krijgen ouderen 
direct meer inzicht in hun eigen be-
weegpatroon. Uit het onderzoek zal 
blijken of het niveau van bewegen bij 
ouderen een voorspellende factor is 
voor het wel of niet vallen.” 

Functionele training ouderen
De gemeente Aalsmeer subsidieert 
sinds 2016 het programma Functi-
onele Training voor Ouderen. PA-
CA verzorgt deze trainingen, sinds 
oktober in de nieuwe sporthal 
van Exploitatie Sportaccommoda-
ties Aalsmeer (ESA), bij Sportcen-
trum De Waterlelie. Ouderen mer-
ken dat functionele training hun ba-
lans, loopvaardigheid en het uitvoe-
ren van dagelijkse bezigheden ver-
betert. Ook in 2018 zullen er nieu-
we groepen starten, gesubsidieerd 
door de gemeente. 

Bewoners bouwen eigen 
designstraat in Polderzoom
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
30 november, gaan in Aalsmeer 24 
kavels van het woonproject Garden 
Village in verkoop. In de nieuwe wijk 
Polderzoom geeft de gemeente toe-
komstige bewoners de ruimte om 
samen met projectontwikkelaar We-
Buildhomes een straat vol design-
huizen te bouwen. Bij de realisatie 
van deze rijwoningen bepalen niet 
de projectontwikkelaars, maar de 
bewoners zelf hoe hun huis eruit 
gaat zien. Zij kunnen daarvoor kie-
zen uit een breed scala aan betaal-
bare designhuizen, ontworpen door 
bekende Nederlandse architecten.

Straat met bijzonder karakter
Garden Village komt tot stand in de 
wijk Polderzoom, vlakbij het cen-
trum van Aalsmeer. In deze wijk ont-
wikkelt de gemeente verschillende 
woonbuurten met een dorps karak-
ter. In een van die buurten zijn 24 
kavels gereserveerd voor rijwonin-
gen met een bijzondere uitstraling. 
Hier worden straks onder architec-
tuur ontworpen designhuizen ge-
bouwd die stuk voor stuk uitgeko-
zen zijn door de bewoners zelf. Ie-
der huis is anders en dat zorgt voor 
een gevarieerd, uniek en opvallend 
straatbeeld.

Individuele architectuur 
Door samenwerking met We-
Buildhomes kan de gemeente van 
een gewone straat een architec-
tuurstraat maken. Omdat WeBuild-
homes compleet anders werkt dan 
de doorsnee projectontwikkelaar, 
wordt het mogelijk om designhuizen 
aan te bieden voor rijtjeshuisprijzen. 
De bewoners bouwen hun huis niet 
met een architect, maar kiezen onli-
ne uit ontwerpen die speciaal voor 
WeBuildhomes zijn gemaakt. 
Ieder ontwerp is uniek, maar wordt 
wel ontwikkeld met dezelfde ‘lego-
doos’ vol bouwstenen, waarvan de 
prijzen vaststaan. Zo blijft de prijs 
laag en de bouwtijd beperkt tot 24 
weken.

Over WeBuildhomes
WeBuildhomes is een ongewo-
ne projectontwikkelaar die Neder-
land mooier wil maken. Dat doet 
ze door architectuur en keuzevrij-
heid bereikbaar te maken voor ie-
dereen en het zo een plek te geven 
in het gewone straatbeeld. WeBuild-
homes heeft voor haar vernieuwen-
de concept diverse prijzen gewon-
nen en is hard op weg om WeBuild-
homes huizen en –straten te realise-
ren door heel Nederland.
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Fiets gestolen, 
‘oude’ terug

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van donderdag 23 op vrijdag 24 
november is uit een schuur aan 
de Hornweg een witte damesfiets 
gestolen. De fiets is van het merk 
Gazelle, wit van kleur en het fra-
menummer eindigt op 055. De 
Gazelle is voorzien van een zwart 
metalen mandje voor. De diefstal 
heeft tussen tien uur ’s avonds en 
tien voor half acht in de morgen 
plaatsgevonden. De eigenaar van 
de fiets is niet met lege handen 
achtergelaten. Tegen de schuur 
stond een onbekend, ouder rij-
wiel. De politie heeft al meerdere 
van dergelijke meldingen gehad. 
Het lijkt er op dat de dief op een 
fiets arriveert en deze inruilt voor 
een nieuwer exemplaar. Wie meer 
informatie heeft, wordt verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Winkeldieven 
betrapt

Aalsmeer - Op donderdag 23 no-
vember is een 56-jarige man uit 
Aalsmeer betrapt op winkeldiefstal 
in een super op het Poldermees-
terplein. Op vrijdag 24 november 
dacht een 30-jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats de-
zelfde winkel te kunnen verlaten 
zonder zijn spullen af te rekenen. 
De beide mannen zijn gearres-
teerd door de politie en meegeno-
men voor verhoor. Ze moeten zich 
verantwoorden bij justitie.

Hoofdwond na 
valpartij

Kudelstaart - Op vrijdag 24 no-
vember rond half tien in de avond 
zijn de hulpdiensten naar de Ku-
delstaartseweg gesneld vanwege 
een ongeval. Een 62-jarige man 
bleek gevallen te zijn en had een 
flinke hoofdwond opgelopen. De 
man is per ambulance naar het 
VU ziekenhuis vervoerd.

Met hartslag naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op donderdag 23 
november om kwart over acht in 
de avond werden de politie, het 
reanimatieteam en de ambulan-
cedienst gevraagd naar de Beet-
hovenlaan te gaan waar op een 
voetbalveld een 48-jarige man in 
elkaar was gezakt. Direct is ge-
start met reanimeren en met suc-
ces. De inwoner is met hartslag 
en ademhaling met spoed naar 
het VU ziekenhuis gebracht.

Oog in oog met 
man in de tuin

Aalsmeer - Op zaterdag 25 no-
vember om kwart voor vier in de 
ochtend stond een bewoner van 
de A.H. Blaauwstraat plots oog 
in oog met een mogelijke inbre-
ker. De inwoner was naar het toi-
let geweest en keek nog even uit 
het raam. In de tuin zag hij een 
onbekende man staan. Deze ging 
er snel vandoor bij het zien van de 
bewoner. De mogelijke inbreker 
is een jongeman, ongeveer 1.70 
meter lang en hij heeft een ten-
ger postuur. Hij droeg grijze bo-
venkleding en een wollige muts. 
Mogelijk zijn er omwonenden die 
meer informatie hebben, zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Controles politie 
op snelheid

Aalsmeer - Op dinsdag 21 no-
vember heeft de politie een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Hoofdweg. Tussen tien voor acht 
in de morgen en twaalf uur ’s 
middags passeerden 713 auto’s 
de meetapparatuur van de politie. 
Van dit aantal reden 112 automo-
bilisten harder dan de toegesta-
ne snelheid van 50 kilometer per 
uur. De hoogst gemeten snelheid 
was 76 kilometer. Op donderdag 
23 november is tussen half acht 
en tien uur in de avond ook een 
snelheidscontrole gehouden op 
de N201. In totaal werden 587 
auto’s ‘geflitst’ en van dit aan-
tal reden 27 bestuurders te hard. 
De hoogst gemeten snelheid was 
117 kilometer. 

Stuur uit Audi 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 24 op zaterdag 25 november 
is ingebroken in een in de G. den 
Hertoglaan geparkeerde auto. 
Dieven hebben een raam van de 
Audi A3 ontzet en zijn er vandoor 
gegaan met het stuur en de in-
gebouwde apparatuur. Er is gro-
te schade ontstaan. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Inbraken in 
woningen

Aalsmeer -In de nacht van 
woensdag 22 november is inge-
broken in een woning in de Lin-
naeuslaan. Via de voordeur heb-
ben de dieven zich toegang ver-
schaft. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met een portemon-
nee uit een jas in de gang, een jas 
met portefeuille en een spaarpot 
met klein geld. De inbraak heeft 
plaatsgevonden tussen half een 
’s nachts en zeven uur in de och-
tend. Dezelfde nacht is ook ge-
probeerd in te breken in een nabij 
gelegen woning in de Linnaeus-
laan. De bewoners troffen in de 
ochtend krassen bij het voor-
deurslot aan. In de tuin werd een 
blauw handschoentje gevonden. 
De politie doet onderzoek.

Munten weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op vrijdag 24 no-
vember is ingebroken in een wo-
ning aan de Aalsmeerderweg, 
boven de 300 nummering. Via het 
slaapkamerraam aan de achter-
zijde zijn de dieven het huis in-
gegaan. Op het tapijt zijn mod-
dersporen aangetroffen. De ge-
hele woning is doorzocht. Onder 
andere missen de bewoners een 
verzameling munten. De politie 
doet onderzoek.

Geldkistje uit 
bedrijf weg

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van donderdag 23 op vrijdag 24 
november is ingebroken bij een 
bedrijf in de Lakenblekerstraat. 
De dieven zijn er vandoor ge-
gaan met een geldkistje met 
hierin naast contant geld enke-
le bankpasjes. Hoe de inbrekers 
zijn binnen gekomen, wordt na-
der onderzocht. De inbraak heeft 
plaatsgevonden tussen half tien 
’s avonds en half negen in de 
ochtend.1 Drankrijder bij 

alcoholcontroles
Aalsmeer - De politie heeft 
op vrijdag 24 november tussen 
acht en tien uur in de avond al-
coholcontroles gehouden op de 
Burgemeester Kasteleinweg in 
Aalsmeer en de op de Koningin 
Maximaweg in Uithoorn. In to-
taal zijn 250 bestuurders gecon-
troleerd op gebruik van alcohol. 
Slechts 1 automobilist bleek te-
veel alcohol gedronken te heb-
ben. De bestuurder had 1 promil-
lage alcohol in zijn bloed. Maxi-
maal is 0.2 toegestaan. De be-
stuurder heeft een rijverbod en 
een sanctie van het openbaar mi-
nisterie opgelegd gekregen. Al 
met al een mooi resultaat, alcohol 
en auto rijden gaan niet samen!

Vierde en laatste ‘Aalsmeer in zicht’
Praat mee over toekomst-
agenda voor Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 11 de-
cember organiseert de gemeente 
de slotbijeenkomst van ‘Aalsmeer in 
zicht’ met als thema: Aalsmeer aan 
zet, doe je mee? Tijdens deze laat-
ste bijeenkomst wordt de balans op-
gemaakt en wordt samen de agen-
da voor de toekomst bepaald. Wat 
vinden inwoners echt belangrijk en 
waar moeten de gemeente en be-
drijven mee aan de slag? Iedereen is 
van harte welkom. Aanmelden kan 
via www.aalsmeerinzicht.nl. Burge-
meester Jeroen Nobel: “Wij hebben 
afgelopen bijeenkomsten veel idee-
en opgehaald en een beeld gekre-
gen van hoe Aalsmeerders de toe-
komst zien. Ik vond de bijeenkom-
sten heel inspirerend. Ik heb veel in-
woners gesproken en het viel mij 
weer op hoe betrokken mensen zich 
voelen bij deze mooie gemeente. 
Tijdens de slotbijeenkomst bekijken 
we met elkaar wat de vorige bijeen-
komsten hebben opgeleverd. Welke 
thema’s vinden we belangrijk? Waar 
moeten we mee aan de slag en wat 
is er dan nodig? Zo willen we tot 
een gezamenlijke agenda voor de 
toekomst komen. Ik hoop weer ve-
len van u te mogen ontmoeten op 
11 december.”  
Om 19.30 uur start de inloop, waar-

na om 19.45 uur een terugblik wordt 
gegeven op de vorige bijeenkom-
sten. Om 20.00 uur is het woord aan 
Ferenc van Damme. Zijn presentatie 
heet ‘Elimineer de burger’. 
Om 20.30 uur volgt een interactieve 
sessie over prioriteiten en wat nodig 
is om in actie te komen.
Om 21.15 uur dan directe democra-
tie: stemmen over de beste ideeën 
voor Aalsmeer met het vaststellen 
van de conclusie om 21.45 uur. De 
bijeenkomst wordt om 22.00 uur af-
gesloten met een drankje. 

Voorbereiden op toekomst
De gemeente organiseerde dit jaar 
vier themabijeenkomsten om met 
inwoners en ondernemers de toe-
komst te verkennen. De toekomst is 
niet te voorspellen, maar er op voor-
bereiden kan wel. De eerste bijeen-
komst ging over technologie en in-
novatie, de tweede over verduur-
zaming en de derde over Aalsmeer 
in de metropoolregio. Elke bijeen-
komst werd ingeleid door een in-
spirerende spreker. Daarna gingen 
deelnemers met elkaar in gesprek. 
Dat heeft een waslijst van ideeën 
opgeleverd. Hierover gaat de bij-
eenkomst van 11 december. Locatie 
is het gemeentehuis van Aalsmeer. 

De top 11 van de lijst. Van links naar rechts: Bart Kabout, Dirk van Willegen, 
Eppo Buskermolen, Ankie Harte, Robbert-Jan van Duijn, Tom Verlaan, Thirsa 
van der Meer, Kees Kaslander, Gerard Winkels, Chris Leicher. Paul van Soelen 
(nummer 6) ontbreekt op de foto.

Fractie kiest voor bevlogen inwoners

Robbert-Jan Duijn nieuwe 
lijsttrekker van CDA
Aalsmeer - Op een druk bezoch-
te ledenvergadering heeft het CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart maandag-
avond 27 november de kieslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018 vastgesteld. Wet-
houder Robbert-Jan van Duijn is 
door de leden tot lijsttrekker geko-
zen en de campagne met als thema 
‘altijd dichtbij’ is door campagne-
leider Bastiaan Hulsbos toegelicht. 
Het CDA Aalsmeer en Kudelstaart is 
nu met zes zetels één van de twee 
grootste partijen in de gemeente-
raad. Met de stevige kandidatenlijst, 
een ijzersterk programma en di-
to campagne en daarnaast de goe-
de resultaten in de afgelopen peri-
ode mikt het CDA op 7 zetels van-
af 21 maart 2018. “Dat is ambitieus, 
en dat is ons programma ook’’, aldus 
de campagneleiders Bastiaan Huls-
bos en Ankie Harte.
 
Ervaring en vernieuwing
“Deze lijst laat een mooie mix van 
ervaren en nieuwe kandidaten zien”, 
concludeerde de voorzitter van de 
selectiecommissie Jan Dreschler na 
afloop van de drukbezochte leden-
vergadering. Het CDA is blij met het 
aantal zittende raadsleden dat ook 
voor de volgende periode weer be-
schikbaar is. “Daarmee gaan we 
voor kwaliteit en continuïteit. Het is 
indrukwekkend hoeveel kennis en 
kunde er bij de huidige fractie aan-
wezig is, daar moeten we gebruik 
van maken”, aldus Jan Dreschler. 
Daarnaast zet het CDA ook in op 
verjonging en vernieuwing. Met 
in de top elf maar liefst vijf nieu-
we kandidaten. Blikvanger bij de-
ze ‘nieuwelingen’ is de pas 17-jari-
ge Thirsa van der Meer.
 
‘Altijd dichtbij!’
De kersverse lijsttrekker Robbert-
Jan van Duijn (30) van het CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart is enthou-
siast over de kandidatenlijst. In zijn 
afsluitende speech ging hij in op 
waar politiek volgens hem over zou 

moeten gaan: “Het gaat in de poli-
tiek wat mij betreft veel te veel over 
allerlei randzaken en veel te wei-
nig over waar het eigenlijk om zou 
moeten draaien: om u, om onze in-
woners!” Met deze lijst kan het CDA 
volgens Van Duijn echt iets beteke-
nen voor de inwoners van de ge-
meente Aalsmeer. “De balans in 
onze lijst is goed en de kandida-
ten passen bij onze slogan ‘altijd 
dichtbij’. Wij kiezen voor mensen die 
midden in de samenleving staan. 
Geen beroepspolitici, maar bevlo-
gen Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters. Kundig, benaderbaar en altijd 
dichtbij.”

Kieslijst:
 1. Robbert-Jan van Duijn
 2. Dirk van Willegen
 3. Ankie Harte-Fokker
 4. Bart Kabout
 5. Richard Buskermolen
 6. Paul van Soelen
 7. Tom Verlaan
 8. Gerard Winkels
 9. Kees Kaslander
10. Chris Leicher
11. Thirsa van der Meer
12. Ton Harte
13. Marga Heijenk
14. Huub Aerts
15. Annik van Berlo-van Keer
16. Marja van Duijn
17. Marlon van Diemen-Kreeft
18. Gerard Zelen
19. Ruben Visser
20. Jeroen de Vries
21. Arie de Vos
22. Jan Dreschler
23. Jaap Kranenburg
24. Bert Brinkman
25. Ines van der Boon-Hulsbos
26. Ad Verburg
De huidige raadsleden Marlon van 
Diemen-Kreeft en Ines van der 
Boon-Hulsbos keren zo goed als ze-
ker niet terug, respectievelijk staan 
ze op de nummers 17 en 25 van de 
kieslijst. Ook wethouder Ad Verburg 
houdt de politiek voor gezien. Hij is 
op nummer 26 de lijstduwer!

“Enorme bevlogenheid afgelopen 20 jaar”

Ad Verburg niet meer voor 
lokale politiek beschikbaar
Aalsmeer - Zittend wethouder Ad 
Verburg van het CDA heeft maan-
dagavond 27 november op een druk 
bezochte ledenvergadering van het 
CDA bekend gemaakt dat hij na de 
verkiezingen niet meer beschikbaar 
is voor de lokale politiek. Wel is Ver-
burg door de leden als lijstduwer op 
de kieslijst gezet. “Na 20 jaar ac-
tief te zijn geweest in de Aalsmeer-
se politiek is het voor mij tijd om af-
scheid te nemen. Ik heb mij als frac-
tieassistent, raadslid en wethouder 
altijd met veel plezier en enthousi-
asme ingezet voor Aalsmeer en Ku-
delstaart. Nu ik zelf de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt heb, maak 
ik graag ruimte voor nieuw talent”, 
aldus Ad Verburg. CDA voorzitter 
Ko Westrate respecteert, net als de 
fractie, het besluit van Verburg. “Al 
voor de zomer heeft Ad aan het be-
stuur aangegeven na de verkiezin-
gen niet meer beschikbaar te zijn 

als wethouder of raadslid. Wij zijn 
trots op de manier waarop Ad het 
CDA de afgelopen twintig jaar ver-
tegenwoordigd heeft: met een enor-
me bevlogenheid, betrokken bij de 
gemeenschap en het verenigings-
leven en een flinke portie energie.” 

Fietsersbond en PvdA bijeen
Interessante en leerzame 
avond over fietsbeleid 
Aalsmeer - Woensdag 22 novem-
ber waren de best geïnformeerde 
mensen uitgenodigd in cultureel ca-
fé Bacchus om over het fietsbeleid 
te praten. Een interessante avond! 
Marieke van Duijn uit Kudelstaart, 
lid van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland, opende met een 
kleine quiz. ”Kun je een boete krij-
gen als je je arm niet uitsteekt als je 
afslaat? Ja, 30 euro”, was het verras-
sende antwoord. Zij bracht wat nieu-
we inzichten onder de aandacht, bij-
voorbeeld het begrip `fietsinclusief`-
beleid en ‘smart-mobility’ waarbij je 
fietsers eerder groen kan geven of 
een auto automatisch laat afrem-
men bij een fietser van rechts. Niet 
alleen de auto’s tellen, maar ook fiet-
sers hebben belangen. Martijn Sar-
gentini, de spreker namens de Ver-
voerregio Amsterdam, bracht goed 
nieuws. Er is een budget en er wor-
den fietspaden verbeterd. Dat is ook 
nodig, want het aantal fietskilome-
ters blijft toenemen. Mensen hou-
den er van en kunnen makkelijk 
van deur tot deur. Ook ontmoet je 
nog eens iemand en ben je niet ‘in-
geblikt’. Dringend nodig is de aan-
leg van meer snelfietsroutes, waar-
door je als fietser een goede, veili-
ge route rijdt, waarbij je weinig hoeft 
te stoppen. Piet van der Linden, na-
mens de Fietsersbond , stelt dat fiet-
sen vaak sneller is dan de auto. Geen 
wonder dat 25% van het vervoer per 

fiets is. Hij ziet de trend dat er eer-
der meer fietspaden komen dan ex-
tra rijstroken. “Dat is gewenst, want 
fietsen geeft minder luchtvervuiling, 
geeft gezondheidswinst en helpt ou-
deren langer mobiel te blijven.” De 
groei gaat ook in de breedte door de 
opkomst van het e-fietsen, populair 
bij jong en oud. Maar juist voor de-
ze groepen is het nodig dat fietspa-
den goed aangelegd worden. Janny 
Oosterloo (PvdA), organisatie, toon-
de beelden van een aantal fietsknel-
punten in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Natuurlijk is daar de ‘de druppel’ 
bij de Uiterweg en de lintwegen die 
smal en druk zijn. Ook liet ze enkele 
positieve punten zien, zoals de weg-
versmalling met dubbele fietspaden 
bij de watertoren.

Knelpunten
Fraai ingepakt werden alle knel-
punten aan de aanwezige wethou-
der Robbert-Jan van Duijn aange-
boden. Hij gaf aan er met aandacht 
naar te zullen gaan kijken, met name 
het knelpunt van de kruising Opheli-
alaan met het Spoorwegfietspad en 
de oversteek fietspad Zwarteweg en 
Lakenblekerstraat. De gemeente is 
volgens de wethouder zeker al bezig 
om de fietssituaties te verbeteren. De 
nieuwe Burgemeester Kasteleinweg 
krijgt bijvoorbeeld een mooie fiets-
weg, maar eerst moeten natuurlijk 
de werkzaamheden aldaar beginnen.  

Vertrek per praam vanaf Takkade
Natuurklusdag vrijdag in 
Oosteinderpoelgebied
Aalsmeer - Landschap Noord-
Holland houdt aanstaande vrij-
dag 1 december weer een natuur-
klusdag in het Oosteinderpoelge-
bied. Boswachter Lothar Valentijn 
gaat met vrijwilligers het natuur-
gebied in om te zagen en te knip-
pen langs de oevers. Vertrek bij het 
bedrijf van Maarten Maarse aan 
de Mr. Jac. Takkade 8 om 9.30 uur 

met een praam. Het Noord-Hol-
lands Landschap zorgt voor hand-
schoenen, koffie, thee en koek! Het 
is uiteraard vrijwillig of u komt, maar 
geef dit wel even telefonisch door in 
verband met het mee te nemen ge-
reedschap.
Vragen, opmerkingen of aanmel-
den? Aarzel niet en bel boswachter 
Lothar Valentijn via 06-33326402.

Project rond verkeersveiligheid
‘The Battle’ op Groenstrook
Aalsmeer - Het risico op een ver-
keersongeval is voor jongeren van 
12 tot 18 jaar drie keer zo groot als 
bij andere verkeersgebruikers. Jon-
geren zijn daarbij de grootste risi-
cogroep in het verkeer. In het kader 
van de verkeersveiligheid werd af-
gelopen maandag 20 november aan 
alle eerstejaars van ‘de Groenstrook’ 
het project ‘The Battle’ aangeboden.
Het doel van ‘The Battle’ is tweele-

dig: enerzijds de kennis van jonge-
ren over verkeersregels en afleiding 
op de fiets te vergroten en ander-
zijds een positieve houding onder 
jongeren tot stand te brengen rich-
ting het vertonen van verkeersveilig 
gedrag.
In 90 minuten gingen twee teams de 
klassenstrijd aan om de titel: ‘Baas 
in het verkeer’. Al acterend en im-
proviserend gingen zij aan de slag 

met verschillende spellen over het 
thema verkeersveiligheid. Op de-
ze wijze leren de leerlingen de con-
sequenties van het onveilige gedrag 
beter te overzien. Door het aanbie-
den van de handelingsalternatieven 
(het veilige gedrag) weten de leer-
lingen heel concreet wat ze kunnen 
doen om een veilige situatie te cre-
eren.

Kennisquiz
Het spel werd ook gebruikt als ge-
spreksopener over het eigen ge-
drag in het verkeer. Met behulp van 

een kennisquiz werd vervolgens de 
kennis over verkeersveiligheid ver-
hoogd. Tevens werd gezamenlijk 
gekeken naar een onveilige locatie 
in de buurt, om de link tussen het 
project en het eigen gedrag in: ‘de 
echte wereld’ nog sterker te maken. 
Samen bedachten zij hoe de be-
schreven situatie veiliger gemaakt 
kon worden.
De Groenstrook hoopt dat de leer-
lingen ook na het project herinnerd 
zullen worden aan hun goede voor-
nemen om onveilige situaties in de 
buurt veiliger te maken.
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Tekenlessen voor kinderen
Herten als kerstkunstwerk
Aalsmeer - Al een paar weken 
staat het hert centraal in de teken-
lessen van de Werkschuit. Studies 
van herten en gewei-vormen zijn op 
papier gezet. Aan het einde van elke 
tekenles bekijken de jonge talenten 
elkaars werk. Zo leren ze van elkaar. 
In het lokaal zijn ook vele natuur- en 

kunstboeken aanwezig en hier mo-
gen de kinderen in bladeren. Nu de-
cember nadert, mogen de kinderen 
de tekeningen mee naar huis ne-
men en misschien worden deze wel 
als kerstkunstwerk aan de muur ge-
hangen...
Foto: Annefie van Itterzon

Warm welkom 
Sinterklaas en Pieten 

in Kudelstaart
Kudelstaart – En ja hoor, Sinter-
klaas heeft ook zijn intrede gedaan 
in Kudelstaart. Op de Loswal aan 
de Herenweg werd even over twee 
uur zaterdagmiddag de stoomboot 
afgemeerd en werden de Sint en 
zijn Pieten welkom geheten door 
wethouder Robbert-Jan van Duijn 
en heel veel kinderen met hun ou-
ders, opa’s en oma’s. Sinterklaas 
werd luid toegezongen door de jon-
gens en meisjes en eenmaal aan 
land nam hij voor de kinderen alle 
tijd. Er werden foto’s gemaakt en de 
Hoofdpiet nam met een blij gezicht 
alle tekeningen en knutsels in ont-
vangst. De andere Pieten deelden 
gretig pepernoten uit.
Na deze warme ontvangst werd de 
wandeling naar het Dorpshuis inge-
zet. Onderweg schudde de Sint ve-
le handen en ging op de foto met de 
kinderen, de hele familie en met vol-
wassenen die snel een selfie met de 
Goedheiligman wilden maken. Ook 
met de Pieten wilden velen op de fo-
to. De Pieten deden allemaal kunst-
jes en maakten grapjes. Heel gezel-
lig.

Feest in Dorpshuis
En heel gezellig was het ook in het 
Dorpshuis waar voor de jongste in-
woners een Sintfeest wachtte. Er 
werd gezongen en gedanst door de 
kinderen, waarvan een groot aantal 
zich verkleed had als Piet en een en-
keling als Sint. De ontvangst voor de 
Sint in het overvolle Dorpshuis was 
groot. Eenmaal op het podium no-
digde Sinterklaas kinderen uit om 
een liedje te zingen of hun tekening 
persoonlijk in te komen leveren.
Veel te snel was het uur voorbij en 

verlieten de kinderen met rode wan-
gen en een glimlach van oor tot oor 
de zaal, op weg naar hun vader en/
of moeder. En het eerst wat werd 
gezegd? “Sinterklaas heeft gezegd 
dat we ons schoen mogen zetten…”

Zaterdag in Winkelcentrum
De organisatie van de Sinterklaas-
intocht wordt al vele jaren verzorgd 
door de Pretpeurders en ook dit keer 
verdient de carnavalsvereniging een 
compliment. Prima verlopen. En de 
Pretpeurders hebben nog een ver-
rassing in petto. Aanstaande zater-
dag 2 december komt de Sint met 
een aantal Pieten in de middag op 
bezoek in het Winkelcentrum van 
Kudelstaart. Kom je ook? Sinter-
klaas en de Pieten hopen (weer) ve-
le kinderen welkom te mogen heten.

Voor aanschaf hoogspringmat
Cheque van Schipholfonds 
voor Fleur Zethof
Aalsmeer - Op woensdag 22 no-
vember heeft Fleur Zethof een 
cheque van maar liefst 1.000 eu-
ro in ontvangst mogen nemen voor 
een nieuwe (tweedehands) hoog-
springmat voor de pupillen van At-
letiekvereniging Aalsmeer. De in-
woonster had een aanvraag gedaan 
bij de Shipholfonds jeugdactie 2017 
en heeft het volledige aangevraag-
de bedrag gekregen. Een nieuwe 
hoogspringmat is erg duur, maar 
de verenging kan een tweedehands 
mat overnemen van AV’34 uit Apel-
doorn. Dit is een zogenaamde lage 
mat, die erg geschikt is voor de klei-
nere jeugd.

Kijkje achter de schermen
De pupillen zijn hier natuurlijk heel 
erg blij mee. Fleur mocht na de uit-
reiking ook nog met de bus een 

kijkje nemen achter de schermen 
van Schiphol. “Het was dus een leu-
ke middag”, aldus Fleur. “Bedankt 
Schipholfonds!”

Spelletjes centraal bij 10e 
DJ Piet feest bij Omnia
Aalsmeer - Op woensdag 22 no-
vember werd het DJ Piet feest bij 
SV Omnia 2000 voor de tiende keer 
georganiseerd in dorpshuis ’t Po-
dium in Kudelstaart. De kinde-
ren van de vereniging hadden zich 
weer massaal aangemeld en moch-
ten ook een vriendjes/vriendinne-
tjes of broertjes/zusjes meenemen. 
Als vanouds stroomden de kinderen 
binnen vanaf 13.30 uur. Manager 
Piet was er al vroeg met zijn Pieten 

team om alle kinderen te verwel-
komen bij binnenkomst. De span-
ning bij de kinderen liep op toen 
er op de deur gebonkt werd en de 
zaal open ging. De kinderen konden 
niet wachten om te beginnen met 
het verjaardagsfeest van DJ Piet. Er 
werd luidkeels gezongen toen Sin-
terklaas binnen kwam, maar waar 
was DJ Piet? Volgens Manager had 
hij honger en moest hij onderweg 
nog even eten en daarom was hij 

hem kwijt geraakt. Toch had hij er 
allang moeten zijn, dus de kinderen 
gingen met z’n allen roepen naar 
DJ Piet. Want een verjaardagsfeest 
zonder de jarige, dat kan toch niet? 
Gelukkig kwam DJ Piet opdagen 
nadat hij tot twee keer aan toe ver-
keerd was gelopen. Hij vertelde dat 
hij onderweg een M tegen kwam 
waar hij geen tegenstand tegen kon 
bieden. Mariëlle Buskermolen stel-
de voor om met twee teams een 
spel te spelen: een team Manager 
en team DJ. Het spel heette geen ja, 
geen nee en geen uh .... de kinderen 
moesten vragen beantwoorden over 
de mijter van Sinterklaas, de kraag 
van Piet, het paard van Sinterklaas 

en ga zo maar door. En dan zon-
der de verboden woorden te zeg-
gen; dat lukte de meeste kinderen 
behoorlijk goed. Ook instrumenta-
le Sinterklaasliedjes moesten ge-
raden worden en dat ging de kin-
deren heel goed af. De beide Pieten 
waren nog even stout en probeer-
den vals te spelen, maar dat werd 
uiteraard niet goedgekeurd. Wat de 
uitslag uiteindelijk is geworden, het 
zal wel gelijk spel geweest zijn. Na 
deze leuke vragen- en muziekspel-
letjes was het pauze en kregen de 
kinderen limonade en een handje 
vol met snoepgoed. Zoals altijd gin-
gen daarna de stoelen aan de kant 
en was het tijd voor wat sportieve 
beweging, want kinderen van Om-
nia zijn daar de beste in. Van polo-
naise tot Pietgymnastiek, van sprin-
gen tot hurken het was een bere-
gezellige muziek- en dansbende. 
Leuk was ook dat er drie kinder-
tjes jarig waren, dus iedereen heeft 
heel hard voor hen gezongen. Voor-
dat Sinterklaas en een aantal Pieten 
weggingen, zijn ze nog met z’n al-
len op de groepsfoto gegaan. Toen 
moest Sint er toch echt vandoor en 
liep hij via de erehaag van kinderen 
het Dorpshuis uit. Daarna is er nog 
even flink gedanst met de overge-
bleven Pieten en hebben alle kin-
deren een cadeautje gekregen. Het 
was weer een fantastische middag, 
dus SV Omnia hoopt dat ook vol-
gend jaar DJ Piet zijn verjaardag op-
nieuw komt vieren in Aalsmeer.

Voor jeugd 8 tot en met 11 jaar
Beachsoccer Kids Cup: In 
korte broek op het strand
Aalsmeer - In de winter toch in je 
korte broek op het strand? Op za-
terdag 23 december organiseert The 
Beach een beachvoetbaltoernooi 
voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar 
oud. Dit toernooi duurt van 10.00 tot 
16.30 uur. Het is alweer de derde 
editie van de Beachsoccer Kids Cup 
en het wordt groter dan ooit! Meer 
teams, meer actie, meer doelpunten 
en meer side events. Van het slechte 
weer heb je geen last, want dit fan-
tastische toernooi wordt gespeeld 
op de verwarmde beachcourts van 
The Beach, waar je met een dak bo-
ven je hoofd, lekker warm en droog 
zelfs in de winter kan voetballen. 

Van 10.00 tot 13.00 uur zijn de teams 
van 8- en 9-jarigen aan de beurt, 
waarna ’s middags van 13.30 tot 
16.30 de teams van 10- en 11 jarigen 
mogen komen scoren. De teams be-
staan uit vijf spelers met minimaal 
één begeleider. Het inschrijfgeld 
voor dit toffe toernooi is slechts 30 
euro per team. Meedoen? Mail naar 
Sportief@beach.nl en vermeld de 
teamnaam voor het toernooi, de ver-
eniging, de leeftijdscategorie en de 
contactgegevens van de begeleider. 
Er is ruimte voor 30 teams per leef-
tijdscategorie, dus schrijf je snel in, 
want de inschrijvingen sluiten op 13 
december en vol is vol! 

Spannende jeugdcompetitie schaken

Weer verlies voor Luuk
Aalsmeer - Vorige week was er 
geen jeugdschaken bij AAS wegens 
de bazaar in de kerk, maar afgelo-
pen vrijdag waren er toch 15 jeug-
dige schakers naar AAS gekomen, 
ondanks het slechte weer. In het 
vriendenduel Luuk versus Jasper 
ging zwart er met de punten van-
door en is de competitie nog span-
nender geworden, want Christiaan 
won van Konrad en staat nu met 
Luuk op een gedeelde eerste plaats. 

Elk 8 punten. Op drie staat Jasper 
met 6 punten.
Sam deed goede zaken door van 
Stijn te winnen en blijft met 5,5 pun-
ten een groot veld met 4,5 pun-
ten net een puntje voor. Rune ver-
sus Robert was een zwaar bevoch-
ten remise. Ruben won van Dylan en 
Marien van Kjeld. Tenslotte teken-
den Niek en Bryan na een spannen-
de pot de vrede.
Door Ben de Leur
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Voetbal jeugd
RKDES JO8-1 wint ‘dik’ 
van Hoofddorp: 10-0
Kudelstaart - ‘s Morgens bij het 
vertrekken waren ze al niet te hou-
den, de jeugdige voetballers van de 
JO8-3 van RKDES. Nooit ontbreekt 
het bij deze groep aan zin. Het en-
thousiasme straalde er vanaf. Nooit 
vertrekt er iemand met tegenzin. De 
coaches stonden trots te kijken. Bij 
het maken van het eerste punt. Met 
een pracht voorzet van Milan. Werd 
de keeper door Yoeri geen kans ge-
gund. Milan scoorde vlak daarna. 
Ook Stan deed wat hij moest doen. 
Voor de ogen van zijn pa, ging de 
bal in de goal via zijn schoen. Gijs 
verdedigde de goal met zijn le-
ven. Met zijn redding voorkwam hij 
een punt. Waarop Milan weer mooi 
scoorde. Hoofddorp werd niet veel 
gegund..Na de rust mocht Yoeri 
het op doel proberen. Hij liet met-
een een mooie redding zien. Milan 

kon weer een doelpunt forceren. 
En Jesse liet, met behulp van de te-
genstander, ook een mooi doelpunt 
zien. Dat Jesse zelf ook kan scoren 
moest men weten. Hij heeft daar-
na nog een doelpunt gemaakt. Ook 
Montasar kan goed scoren. Zijn va-
der werd langs de kant goed ver-
maakt. Dirk gaf de keeper geen 
kans. Boven in de kruising schoor-
de hij. Hoofddorp probeerde het 
nog heel mans. Maar ze kwamen er 
niet voorbij. Na de wedstrijd gingen 
de voetballers snel naar Kudelstaart. 
Sinterklaas kwam daar met de boot 
en zonder paard. Maar voor de zak 
naar Spanje wordt niet gevreesd. 
Sinterklaas, deze jongens zijn heel 
lief geweest. En ze hebben fantas-
tisch gespeeld. De wedstrijd tegen 
de JO8-1 van SV Hoofddorp is ge-
wonnen met liefst 10-0.

Ruim 200 deelnemers bij 
Ringvaartloop AVA
Aalsmeer - Zondag 26 november 
organiseerde AV Aalsmeer in sa-
menwerking met Eveleens Sanitair, 
Fit4Run, JOGG en AH Praamplein 
de jaarlijkse Ringvaartloop. Er kon 
weer gekozen worden uit verschil-
lende 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 
1 kilometer baanloop. Ruim twee-
honderd lopers kwamen op de-
ze hardloopwedstrijd af. Om kwart 
over tien klonk het startschot voor 
de jeugd van 5 tot en met 8 jaar. Bij 
de meisjes was Saartje Rewijk de 
snelste met 4:19, gevolgd door Pien 
de Vries met 4:35 en Rosanne Dirk-
zwager met 5:37. Bij de jongens was 
de eerste prijs voor Jort van Rijn met 
3:53, tweede was Cas Ter Horst met 
4:10 en derde was Silvan Oud met 
4:25. Om half elf was het de beurt 
aan de jeugd van 9 tot en met 12 
jaar. Bij de meisjes was de hoogste 
podiumplaats voor Inte van Kralin-
gen met 4:10, tweede was Suzet van 
Weerdenburg met 5:02. Bij de jon-
gens greep Finn Rademaker met 
3:29 de eerste prijs, gevolgd door 
Colin Alewijnse met 3:44 en Justin 
Alewijnse met 3:48.

Successen 5 en 10 kilometer
Om 11.10 uur gingen de 5 en 10 ki-
lometer lopers van start. Bij de da-
mes tot 45 jaar won Mischa Pier 
met 21:05 de 5 kilometer, gevolgd 
door Esther van Dijk met 21:16 en 
Jaimy v/d Loo met 21:19. Bij de da-
mes 45+ won Liesbeth Witpeerd 
met 24:03, tweede was Miranda van 
der Voort met 26:19 en derde was 
Tineke van Diggelen met 26:26. Bij 
de heren tot 45 jaar was het podi-
um voor Sven Duits met 17:15, Mar-
co Alderden met 20:25 en Gregory 
t Hoen met 20:53. Bij de heren 45+ 
was Jacques Verhoef de snelste met 
21:47, gevolgd door Marc Koelewijn 
met 23:14 en Cliff Piets met 24:49.

De 10 kilometer kende ook mooie 
successen. Bij de dames tot 45 jaar 
won Erica Belandi met 39:30, ge-
volgd door Kelly van der Meer met 
46:14 en Elsbeth van der Linden met 
47:25. De dames 45+ prijzen gingen 

naar Marjan van Ginkel met 49:24, 
Femke Rikken met 50:47 en Femke 
de Wit met 56:25. Het podium bij de 
heren tot 45 jaar was voor Noah Ho-
wardis met 39:56, Dirk Dubbers met 
40:04 en Jeroen Zoll met 42:08. Bij 
de heren 45+ won Erwin Metselaar 
met 36:56, Marcel de Romph werd 
tweede met 38:07 en derde werd 
Andres van Beek met 39:30.

Schotse Hooglanders
Hoofdafstand was de 10 Engel-
se Mijl, 16,1 kilometer. De Schot-
se Hooglanders in het Schinkelbos 
stonden eerste rang om de verrich-
tingen van de lopers te bekijken. 
Bij de dames tot 45 jaar was Tama-
ra Kwint de snelste met 1:27:52, ge-
volgd door Rianne van der Kleij met 
1:32:36 en Tessa Nieuwenhuis met 
1:43:45. Bij de dames 45+ was The-
cla de Jongh superblij met haar eer-
ste plaats met 1:14:02, tweede was 
Selma Smit met 1:15:21 en derde 
was Christine Tanguy met 1:16:02. 
Bij de heren tot 45 jaar won Ge-
rald Koeman met 1:01:06, twee-
de was Stefan Wolkers met 1:03:45 
en derde was Alexander Voogt met 
1:05:10. Bij de heren 45+ was het 
podium voor Seiji Kaku met 1:05:14, 
tweede was Aldert Veldhuisen met 
1:05:25 en derde Cor Vonk met 
1:06:47. Atletiekvereniging Aalsmeer 
dankt alle hardlopers, vrijwilligers 
en sponsors voor een geslaagde 
editie van de Ringvaartloop. Lopen 
bij AV Aalsmeer? Kijk voor meer in-
formatie op www.avaalsmeer.nl.

Voetbal zondag
FCA wint op karakter van 
Dios in Nieuw-Vennep
Aalsmeer - In een voor het publiek 
zeer aantrekkelijke wedstrijd heeft 
FC Aalsmeer goede zaken gedaan 
door in Nieuw- Vennep met 0-1 te 
winnen van Dios. FC Aalsmeer, nog 
zonder Alexander Goes, Mark Schut 
en Rurger Brussen en Bas Voort-
man (lies). Tijdens de warming up 
was ook het meespelen van Nick 
Sluys niet aan de orde vanwege een 
hamstringblessure en Daryl Haime 
was ook niet helemaal fit om aan 
de wedstrijd te beginnen. Ook de-
ze zondag met een nieuwe grens-
rechter. John v/d Hoorn is op va-
kantie, maar Wilco v/d Laarse deed 
het prima. Het was dus best een 
beetje puzzelen voor de technische 
staf. Al snel bleek dat beide ploegen 
voor de winst gingen en was het 
publiek de winnaar van deze wed-
strijd, waarin er vele kansen aan 
beide kanten waren. De eerste aan-
vallen waren voor FC Aalsmeer en 
daarin onderscheidde Damion Veld-
man zich zeer zeker door op snel-
heid de verdediging van Dios in ver-
legenheid te brengen. Wel kansen 
maar geen doelpunten. Ook Dios 
probeerde het met aanvallende im-
pulsen van aanvoerder Jeffrey van 
Goethem, die met slimme balletjes 
zijn voorhoede aan het werk zette. 
Als Dios weer eens gevaarlijk werd 
stond er altijd Jeremaih Veldman en 
de verdediging om de aanvallen-
de impulsen teniet te doen. Damion 
Veldman werd een paar maal prima 
aangespeeld door onder andere Eli-
as el Hadji en Joeri v/d Schraaff (die 
op een prima wedstrijd kan terugkij-
ken), maar zijn voorzetten kwamen 
net niet goed aan bij onder andere 
Joost v.d Zwaard. En zo gingen bei-
de ploegen de rust in. Stand: 0-0. De 
tweede helft was eigenlijk een ko-
pie van de eerste helft, veelvuldig de 
aanval opzoeken en eindelijk lukte 
het Rem Pasternak om de bal pri-

ma aan te spelen naar Damion Veld-
man die met een kopbal voor de 0-1 
zorgde. Dios ging nog meer op de 
aanval spelen en er kwamen kan-
sen, zeker nadat Daryl Haime inge-
bracht werd voor de leeg gespeelde 
Dylan v/d Heijden. Twee snelle man-
nen voorin en eigenlijk had de wed-
strijd in de tachtigste minuut op slot 
gemoeten na een prima bal van Da-
mion Veldman op Rem Pasternak, 
maar tot ontsteltenis van de gehe-
le FC Aalsmeer ploeg en Aalsmeer-
se toeschouwers miste de anders zo 
koele afmaker de bal voor bijna een 
leeg doel. Dios putte hier toch weer 
moed uit en zocht met hernieuw-
de krachten het doel van de FC op. 
Jeroen Ezink kwam nog in het veld 
voor de geblesseerde Rem Paster-
nak, maar het veranderde aan de 
stand niets meer. Een groot compli-
ment voor het team voor de werk-
lust en met name de achterhoede 
die een prima blok vormde, onder 
andere met Stender Piet, die de hele 
week niet had kunnen trainen van-
wege griep. 

Zondag ‘El Classico’
Een overwinning op karakter en dat 
geeft toch moed voor aanstaande 
zondag 2 december als buur RK-
DES op bezoek komt. Er gaat bij de-
ze ‘El Classico’ best wat gebeuren: 
Sponsordag, video opnames van 
het gehele gebeuren, optreden van 
de Aalsmeerse band Coolcast, een 
wel een hele mooie loterij en gra-
tis entree. En FC Aalsmeer heeft een 
mooie tribune en voor de kantine 
is het overdekt. Kortom, dit mag de 
voetballiefhebber niet missen. Aan-
vang 14.00 uur. Locatie Beethoven-
laan 120. Ook speelt het derde en 
vierde elftal (jong tegen iets oudere) 
om 11.30 uur een wedstrijd om de 
bovenste plaats in hun afdeling. Er 
gebeurt meer in de Hornmeer!

Atletiek junioren
AVA Running Team op safari
Aalsmeer - Na 60 eerdere edities 
op de Oude Warande in Tilburg is 
de Warandeloop dit jaar verplaatst 
naar Safari Park de Beekse Bergen. 
De belangrijkste reden hiervoor is 
dat volgend jaar december de SPAR 
European Cross Country Champi-
onships naar Tilburg komen. Op 
het gevarieerde parcours bestaan-
de uit zand, heuveltjes en bospaden 
mocht Graeme ’t Hoen op zaterdag 
de spits afbijten. De tweedejaars 
C-junior ging achteraf gezien mis-
schien iets te hard van start, waarbij 
de benen gaandeweg de wedstrijd 
zwaarder werden. Desondanks was 
de 24e plaats een prima resultaat. 
De zondag is traditioneel bestemd 
voor de oudere junioren en senio-
ren. Vroeg in de ochtend nam Eva 
van Ee deel aan de Beekse Ber-
gen Recreantencross. Eva, die op de 
weg terug is en voor nu nog voor de 
recreantencross heeft gekozen, liep 
een uitstekende 5800 meter en fi-
nishte als 6e bij de vrouwen. Naar 
verwachting zal Eva na deze winter 
op de baan met officiële wedstrijden 
beginnen.
Nienke van Dok startte ijzersterk in 
het internationale veld met B meis-
jes. Goed gepositioneerd op de 
startlijn was ze als één van de eer-
sten weg. Na deze sterke opening 
kon ze het tempo hoog houden op 
het 3800 meter lange parcours. Met 
een 13e plaats in een startveld met 
alle Nederlandse topjunioren kan er 
teruggekeken worden op een uit-
stekende wedstrijd.
Wessel Heil en Milan Biesheu-
vel gingen van start in de grootste 
groep deelnemers bij de junioren. 
Lange tijd liepen beide trainings-
maatjes met elkaar op waarbij Milan 

Wessel halverwege de wedstrijd iets 
moest laten gaan. Wessel finish-
te uiteindelijk op de 64ste plaats en 
Milan kwam als 70ste over de finish. 
Hoe ouder de deelnemers worden, 
hoe langer elk jaar de afstanden 
worden. Inger van Dok kan dit jaar 
als A-juniore weer 500 meter extra 
aan haar crossafstand toevoegen. 
Inger liep een degelijke wedstrijd 
waarbij ze haar positie rondom plek 
30 goed wist vast te houden. Uitein-
delijk finishte ze op de 29ste plaats.
Thijmen Alderden verkoos de korte 
cross over 2300 meter bij de senio-
ren boven de lange cross bij de ju-
nioren. Thijmen richt zich vooral op 
de 800 en 1500 meter en kan binnen 
de korte cross meer gebruik ma-
ken van zijn basissnelheid en ster-
ke eindschot. Binnen het hardloop-
geweld op de korte cross hield Thij-
men zich goed staande en met een 
46ste plaats eindige hij halverwege 
het veld.

Nienke van Dok met startnummer 
874. Foto: Erik Witpeerd

Ook ‘familie van Leeuwen’ was niet in staat het tij te keren.

Zaalkorfbalcompetitie
Schokeffect blijft uit bij 
teleurstellend VZOD
Kudelstaart - Na de verdiende 
overwinning van het tweede team 
van VZOD tegen Exakwa in een 
goed gevulde Proosdijhal was het 
daarna de beurt aan de beide eer-
ste teams. De Kudelstaartse selectie 
heeft een turbulente periode achter 
de rug waarin er meer gepraat werd 
dan gekorfbald. Voornaamste reden 
hiervoor was een verschil in inzicht 
en uitvoering van beleid en strate-
gie tussen de selectie, de techni-
sche commissie en de hoofdtrainer 
Van Kooij. De vereniging heeft toen 
de moeilijke beslissing genomen om 
de samenwerking met de hoofdtrai-
ner te beëindigen en zo binnen de 
selectie weer tot sportieve resulta-
ten te komen. Intern is Gradus van 
Limpt bereid gevonden om de hon-
neurs voorlopig waar te nemen en 
de kikkers weer in de kruiwagen te 
krijgen. En vanuit die eenheid weer 
vertrouwen te tanken en wedstrij-
den te winnen in de tweede klasse. 
In het begin bleek hier nog niet veel 
van, want na vijf minuten stond er 
0-3 op het scorebord. Gelukkig her-
pakte VZOD/FIQAS zich en kwam 
terug tot 3-4. De gasten uit Lelystad 
waren echter loepzuiver van afstand 
en liepen binnen enkele minuten 
weer uit naar 3-7. VZOD wist zich 
echter toch weer terug te vechten 
in de wedstrijd en door treffers van 
Eric Spaargaren, Jessica Zijerveld 
en Alyssa te Riele werd er na een 
tien minuten toch een hoopvolle 6-7 
bereikt. Dichterbij zouden de blauw/
zwarten echter niet komen. De Ku-
delstaarters moesten hard voor hun 
goals werken waar de tegenstander 
in verdedigend opzicht nauwelijks 
een strobreed in de weg werd ge-

legd. Exakwa liep weer uit en na een 
afstandsschot van Nikki Koningen 
werd het 7-9. De rust werd bereikt 
met 8-12 mede door een staaltje 
van slecht verdedigen, op drie meter 
zonder druk of dreiging en dit werd 
door de goede tegenstander kei-
hard afgestraft. In de tweede helft 
waren de Kudelstaarters het spoor 
volledig bijster en vlogen de treffers 
hen om de oren. Exakwa draaide de 
gashendel helemaal open en scho-
ten de arme VZOD-ers eraf. Maar 
liefst zeven treffers moesten zij in-
casseren voordat de ijverige Ko-
ningen pas na een kwartier de korf 
vond: 9-19. De wedstrijd was toen 
allang geen wedstrijd meer, maar 
ook het zelfvertrouwen werd niet 
opgekrikt. Waar VZOD drie minuten 
aanvalt zonder treffer, is het de te-
genpartij die na tien seconden kan 
juichen. Zo ging het via 10-20, 12-
24 naar 14-28. De dames van VZOD 
onder aanvoering van te Riele zorg-
den deze middag opnieuw voor de 
doelpuntenproductie en maakten 
zo de stand nog enigszins draaglijk. 
Zorgen baart dit echter wel. 
Na de 15-30 werd de eindstand be-
reikt van 17-31 en kan er helaas niet 
gesproken van een duel waarmee je 
verder kunt. In drie wedstrijden ach-
ter elkaar met 30 treffers of meer 
verliezen is dan ook een ongewens-
te nieuwe mijlpaal binnen de histo-
rie van VZOD/FIQAS. Feit is dat ko-
mende week opnieuw een ijzerster-
ke tegenstander wacht: Velocitas uit 
Leiderdorp. Hopelijk krijgt het team 
de komende week het geloof in ei-
gen kunnen terug zodat er snel aan-
sprekende resultaten geboekt gaan 
worden.

Aalsmeer - Op zondag 26 novem-
ber namen 16 turnsters van SV Om-
nia 2000 deel aan de eerste voor-
wedstrijd van het rayon Amsterdam. 
Evenals vorige week werd deze ray-
onwedstrijd georganiseerd in de 
turnhal van Gym XL in Amersfoort. 
De turnsters stonden deze dag on-
der leiding van Anneke Nap, Mariët 
Tas en Ilse Sandifort. Behalve coa-
chen hebben Mariët en Ilse ook nog 
gejureerd. Andere juryleden voor SV 
Omnia waren Michel de Rond da 
Silva Futre en Tanya Karoui. 
In de categorie instap D2 turnden 
vijf Omnia-turnsters. Op Fenne na 
maakten ze allemaal hun debuut op 
de officiële KNGU-wedstrijden. Amy 
Egberink eindigde van de 27 deel-
neemsters op de 20e plaats. Fen-
ne Vogel werd 14e en Britt de Vos, 
die vooral opviel door haar netheid, 
werd 9e. Britt Lisierse turnde een 
goede wedstrijd met zelfs al een ho-
ge handstand op de balk en eindig-
de op de 6e plaats, helaas net naast 
de medailles. Jet Snoek maakte ook 
een prachtige hoge handenstand op 
de balk, werd 1e op de sprong en 
mocht voor de 4e plaats een medail-
le in ontvangst nemen. 
In de categorie instap D1 turnden 
Jinte van Leeuwen en Nency van 
Noordenne. Beide debuteerden in 
de D1 en turnden voor het eerst de 
vrije oefening op muziek. Ze bleven 
keurig in de maat van de muziek. 
Jinte werd 2e op de sprong en ein-
digde van de 17 deelneemsters op 
de 10e plaats. Nency behaalde de 
1e plaats op de balk en eindigde in 
het eindklassement op de 5e plaats.
In de categorie pupillen 1, D2 turn-
den vijf Omnia-turnsters: Lynn van 
der Neut eindigde van de 17 deel-
neemsters op de 9e plaats. Sam Ro-
sa Voorn behaalde zowel op sprong 
als op brug de 2e plaats en in het 
eindklassement werd ze 8e. Suus 
Clemens werd 2e op de balk en 
5e in totaal. Hiervoor mocht ze een 
medaille in ontvangst nemen. Jen-
te Tolsma turnt dit seizoen voor het 
eerst in de wedstrijdgroep en met 
de 4e plaats mocht ook zij een me-
daille ontvangen. Noa Verbeek werd 
1e op de vloer, 3e op de sprong en 
3e op de balk. In het eindklassement 
eindigde ze op de 1e plaats en won 
hiermee de gouden medaille.

In de categorie jeugd 2, 5e divi-
sie turnden drie Omnia-turnsters: 
Maud Sanders turnde voor het eerst 
een vrije oefening op muziek. Dit 
verliep goed, maar op de balk had 
ze een black-out en wist ze haar oe-
fening niet meer. Maud behaalde de 
7e plaats. Jet van Kooten werd 1e op 
de sprong met een mooie overslag 
met een halve draai in en een halve 
draai uit. Op de balk werd ze ook 1e, 
2e op de brug en 3e op de vloer. In 
het eindklassement eindigde Jet op 
de 2e plaats en ontving hiervoor de 
zilveren medaille. Britt Beelen span-
de de kroon. Zij werd 1e op de brug, 
balk en vloer. Op sprong behaalde 
ze de 2e plaats en in totaal eindig-
de Britt op de 1e plaats en won dus 
de gouden medaille. In de categorie 
senioren 5e divisie turnde Tanya Ka-
roui. Tanya had een slechte start bij 
de balk, maar werd 1e op sprong. In 
totaal behaalde Tanya de 5e plaats 
en mocht ze hiervoor een medaille 
in ontvangst nemen. 

Onderlinge competitie
Trainsters en turnsters van SV Om-
nia 2000 kunnen terugkijken op een 
geslaagde rayonwedstrijd. Met 16 
deelneemsters een score van 7 me-
dailles gehaald, waaronder 2 keer 
goud. Alle turnsters van het wed-
strijdturnen bereiden zich nu voor 
op de eerste wedstrijd van de on-
derlinge competitie, die op maan-
dag 11 december voor de allereer-
ste keer zal plaats vinden in Sport-
centrum De Waterlelie. Van 16.00 tot 
18.00 uur wedstrijd 1 en om 18.00 
uur begint wedstrijd 2. Het beloven 
spannende wedstrijden te worden. 
Publiek is van harte welkom. 

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Goud voor Britt en Noa

Ook B-team Omnia naar 
NK Trampolinespringen
Aalsmeer - Zaterdag 25 november 
was de tweede plaatsingswedstrijd 

Jaap en Henk op 
1 bij bridgeclub

Aalsmeer - De speelavond van 
Bridgeclub Onder Ons op 22 no-
vember is in de A-lijn gewonnen 
door Jaap en Henk Noordhoek met 
63.02%. Op twee Christa Leuven e 
Rita Ritzen met 62.50% en op drie 
Jaap Geleijn en Hans Visser met 
58.33%. In de B-lijn was de hoog-
ste eer voor Ton Leuven en Ben van 
Herk met 63.89%, gevolgd door Frits 
en Stien Blommestijn met 61.81% 
en Gerrit van Luling en Ans van 
Wees me 51.25%. In de C-lijn waren 
Peter Prochazka en Martin van der 
Laarse met 61.46% onverslaanbaar. 
Op twee Rietje van der Zwaard en 
Joke Hendrikse met 56.77% en op 
drie Wil Groot en Mijnie van Leeu-
wen met 54.17%.

Melvin Dokter van SV Omnia in actie.

trampolinespringen voor A- en B-
teams bij trampolinevereniging Trif-
fis in Alkmaar. Ook het B-team van 
SV Omnia 2000 sprong zich daar 
naar het NK! Het B-team, met de 
springers Melvin Dokter, Dian van 
Wieringen, Fenno van Beek en Boris 
Claus, moest zich binnen een sterk 
deelnemersveld van twaalf teams 
zien te plaatsen voor de Nederland-
se Kampioenschappen voor teams. 
Ondanks een aantal fouten en wat 
blessureleed lukte het de vier sprin-
gers gezamenlijk om die wedstrijd 
op een prachtige zevende plaats te 
eindigen. Dat was genoeg om door 
te stromen naar de Nederlandse 
Kampioenschappen in Oss op 9 de-
cember. Het was voor het laatst in 
2011 dat een B-team de finale haal-
de, dus Omnia is supertrots op deze 

toppers. Twee weken eerder plaat-
sen ook de springers van teams C1, 
C2, D4 en E7 zich voor het NK. Dat 
betekent dat Omnia deze keer met 
maar liefst vijf teams vertegenwoor-
digd is op het NK!
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Schaken
AAS 1 stunt bijna tegen 
het sterke Wageningen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
november ontving AAS 1 het sterke 
Wageningen met één grootmeester 
en twee internationaal meesters in 
de gelederen. En welk een groot-
meester, Jan Timman himself. In zijn 
jonge jaren nummer twee van de 
wereld en Nederlands beste scha-
ker ooit. Zowel de Azen als de be-
zoekers hadden een wat tactische 
opstelling, waardoor Fide meester 
Jeffrey van Vliet op bord 1 de erva-
ren en sympathieke meester Yocha-
nan Afek trof. Het was een eenzij-
dige partij waar Jeffrey geen enkel 
tegenspel kreeg en uiteindelijk door 
zijn vlag ging. Op bord 5 won Ad v/d 
Berg met een mooie combinatie een 
stuk tegen een pion, maar zijn te-
genstander bleef hardnekkig ver-
dedigen. Helaas beginnen de jaren 
te tellen bij Ad en na een blunder 
moest Ad met remise genoegen ne-
men. Paul Schrama had op 4 met wit 
niets bereikt en moest in remise be-
rusten. Ook AJ Keessen, met zwart, 
kon het betonstortsysteem van zijn 
tegenstander niet omleggen en een 
derde remise op een bord waar de 
Azen sterker waren was een feit.
Mark Trimp had een aanval op de 
stelling van Jan Timman, maar de-
ze werd rustig opgevangen en lang-
zaam maar erg zeker werd Mark 
van het bord gedrukt. Johannes Ru-
dolph zat tactisch op bord 8, stond 
beter, maar na een vermoeiende 
werkweek werd er helaas mis ge-
tast en een stuk ging verloren. Pe-
ter Poncin speelde een nette Fran-
se partij met zwart en had net niet 
genoeg, zodat een remise het ge-
volg was. Tussenstand 5-2 voor Wa-
geningen. Maar op bord 2 was een 
sensatie gaande, in het duel Jas-
per van Eijk tegen Sander van Eijk 
kwam Jasper uit een mindere stel-
ling weer gelijk. De meester wei-
gerde de team-instructies op te vol-
gen (een remise had de overwin-

ning veilig gesteld) en stortte zich in 
de afgrond. Jasper stond zeer goed, 
miste ergens in tijdnood de winst 
en jammer genoeg wist de mees-
ter met eeuwig schaak de remise en 
de overwinning veilig te stellen. Tij-
dens dit spannende duel had Red-
mar Damsma een toreneindspel we-
ten te winnen en de enige winst der 
Azen gescoord. Tenslotte stond Si-
mon Groot ook beter, maar zag toch 
geen kans om de partij te winnen. 
Hierdoor werd de score 4-6 voor de 
bezoekers die vonden dat ze heel 
goed waren weggekomen. Hiermee 
staat AAS onderaan de ranglijst in 
1A met nog de zware uitwedstrijd 
naar het verre Groningen in het ver-
schiet.

AAS 2 wint van Philidor 3
Afgelopen maandag heeft AAS 2 
een grote en belangrijke overwin-
ning gehaald op Philidor 3. AAS 
begon met een achterstand, want 
Olaf had vooruit gespeeld en he-
laas verloren. Ben de Leur trok de 
score weer gelijk met een zeer soe-
pele en positionele overwinning op 
Vergeer. Henk Noordhoek bracht 
met een dynamisch gespeelde Sici-
liaan de Azen op voorsprong en Wil-
lem Hensbergen op bord 1 maak-
te er 3-1 van. Nico van Ruiten ver-
knoeide, naar eigen zeggen, een be-
ter eindspel en bracht de Leidena-
ren weer terug in de wedstrijd. Oli-
vier Marincic en Boudewijn Eijsvo-
gel stelden na overleg met teamlei-
der Ben remises voor die geaccep-
teerd werden, waardoor de Azen het 
eerste matchpunt al veilig gesteld 
hadden. Koen Beentjes speelde een 
puike partij tegen Philidor nestor Ab 
Smit (91) en wist de Azen de over-
winning te brengen, 5-3! Hiermee 
staat AAS tweede en als de scha-
kers ook nog winnen van de Zwar-
te Pion is handhaving veilig gesteld.
Door Ben de Leur

Sander, Remco, Ans en Marco met hun prijzen.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Marco en Remco winnen 
voor het eerst!
Kudelstaart - De vijfde speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart werd ge-
wonnen door Christopher Brouwer, 
Erik Jan Geelkerken was de finalist. 
Driekwart van de overige darters 
waren ondertussen op eigen suc-
ces uit in de overige drie niveaus. Zo 
bereikten Ilona van Emden en Gil-
bert van Eijk de halve finale van het 
tweede niveau. De finale ging echter 
tussen Martin Bax en John Gulde-
mond. Martin was de man in vorm, 
hij won de eerste periode (over de 
eerste drie speelavonden). Ook won 
hij op de vorige speelavond voor het 
eerst ooit de Grote Finale. Martin 
leek ook een 2–0 voorsprong te ne-
men, maar de dubbels vielen ineens 
niet meer. John wist langzij te ko-
men en er ontspon zich een span-
nende strijd. Uiteindelijk wist John 
met sterk spel toch nog knap de 
overwinning uit het vuur te slepen. 
Rene van Veen en Tim van Capel 
bereikten de halve finale in het der-
de niveau, hier ging de finale uit-
eindelijk tussen Sander ter Schure 
en Marco Kleijn. Voor Sander was 
het zijn vierde finale ooit (waarvan 
één keer winst), maar het was Mar-

co die zijn eerste finale tegelijk won. 
Ook het vierde niveau leverde een 
nieuwe winnaar op. Ans Engel be-
reikte voor de zesde keer ooit de fi-
nale bij een Poel’s Eye, waarvan zij 
er twee won. Voor Remco Schoo-
nenwolf was het zijn tweede finale, 
maar het werd dus uiteindelijk zijn 
eerste overwinning ooit. 
En zo werd ook deze avond weer 
geschiedenis geschreven, zoals dat 
ook morgen, vrijdag 1 december, 
weer gaat gebeuren in het Dorps-
huis. Dan is de volgende speelavond 
van de Poel’s Eye, met hopelijk veel 
nieuwe gezichten. Elke darter kan 
namelijk zonder opgave vooraf mee-
doen, de Poel’s Eye is laagdrempelig 
en geschikt voor alle niveaus; hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. Man 
en vrouw, jong en oud, iedereen 
speelt door elkaar, maar dankzij het 
vier niveau systeem komt iedereen 
op zijn of haar eigen niveau terecht. 
Het motto van de Poel’s Eye is dan 
ook; zoveel als mogelijk darten, op 
zoveel als mogelijk het eigen niveau. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost 4 euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op www.
poelseye.nl nog meer informatie.

Ups en downs bij handbal- 
en voetbalwedstrijden 
Aalsmeer - Het was weer een 
sportweekend met ups en downs 
voor de voetballers en handballers 
in Aalsmeer. Dames 1 en Heren 1 
van FIQAS speelden beiden zondag 
26 november thuis in De Bloemhof. 
Eerst ging het publiek er maar eens 
goed voor zitten om Dames 1 in ac-
tie te zien. De aanwezigen op de tri-
bune kregen een spannende hand-
bal-wedstrijd te zien. ZAP bleek een 
sterke tegenstander. De gastploeg 
mocht met 10-12 winst de kleed-
kamer opzoeken voor de rust. In de 
tweede helft barstte de ‘strijd’ direct 
weer los. Het ging lang gelijk op, 
maar uiteindelijk was het ZAP dat 
met 19-25 winst naar huis mocht.
Na de Dames kwamen de Heren 1 
handballers van FIQAS in actie te-
gen JMS Hurry Up. De twee ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd, om 
en om werd gescoord. Met slechts 1 
puntje meer (14-13) voor Hurry Up 
werd de rust ingegaan. Ook na de 
break bleven de teams in evenwicht 
wat de scores betreft. Tot het eind-
signaal bleef het spannend. FIQAS 
Aalsmeer leek te gaan winnen met 
slechts 1 punt verschil, maar in de 
laatse minuut wist Ronald Suelman 
van Hurry Up de stand gelijk te trek-
ken. Eindstand: 27-27. Aanstaande 
zaterdag 2 december kan opnieuw 
in De Bloemhof genoten worden 
van tophandbal. Heren 1 krijgt vanaf 
19.15 uur OCI/Lions op bezoek. Pu-
bliek is ter aanmoediging uiteraard 

van harte welkom. 

Voetbal FCA
Het eerste team van voetbalvereni-
ging FCA zaterdag had 25 novem-
ber ARC uit Alphen aan de Rijn op 
bezoek in de Beethovenlaan. Helaas 
wist Aalsmeer niet de winst te pak-
ken. Lange tijd bleef 1-1 op het sco-
rebord staan, maar het was uitein-
delijk toch ARC dat met 2-1 winst 
juichend het veld verliet.FCA zon-
dag wachtte 26 november een uit-
wedstrijd tegen SV Dios. In de eer-
ste helft werd niet gescoord en bleef 
de hatelijke 0-0 staan. In de twee-
de helft wist Aalsmeer een bal in de 
netten achter de doelman te krijgen: 
0-1 en dit was gelijk de eindstand.

Winst RKDES
RKDES verwelkomde ASC op haar 
hoofdveld in Kudelstaart. Beide 
ploegen wisten in de eerste helft 
een punt te scoren: 1-1. Ook in de 
tweede helft werd volop de aan-
val opgezocht en het was RKDES 
die haar inzet beloond zag met een 
doelpunt: 2-1. Door ASC werd niet 
meer gescoord. Aanstaande zon-
dag 3 december staat een bijzon-
dere streekderby op het program-
ma. FCA Aalsmeer en RKDES Ku-
delstaart gaan de ‘strijd’ aan. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur aan 
de Beethovenlaan en aansluitend is 
er livemuziek van de Coolcast Band.
Foto: www.kicksfotos.nl

Troostprijs voor Cynthia en Fleur
Wilbert en Nico opnieuw 
beste midgetsjoelers
Kudelstaart- Afgelopen zater-
dag 25 november werd er bij voet-
balvereniging RKDES weer gemid-
getsjoeld. Het jaarlijks terugkerende 
evenement trok dit jaar slechts 14 
koppels. Ondanks de geringe op-
komst waren alle koppels gebrand 
om dit jaar als beste midgetsjoelers 
uit de bus te komen. Ook titelverde-
digers Wilbert Klijmij en Nico van Tol 
waren weer aanwezig, het konings-
koppel oogde fit en zeer gecon-
centreerd. Er werd weer gesjoeld 
op de speciale midgetsjoelbakken 
van Marco Ubink. De bakken die 
de meeste frustratie opleverde bij 
de deelnemers waren de Belgen 
bak, een bak met vierkante stenen 
en de gatenbak. Na zeven onderlin-
ge confrontaties bleven er acht kop-
pels over voor de knock-out fase, de 
overige zes koppels kwamen in de 
verliezerpoule terecht. Na een moei-
lijke start van het toernooi kwamen 
Romy en Joey in de knock-out fase 
op stoom. Twee gemakkelijke over-
winningen resulteerde in een dik-
verdiende finaleplaats. Er moest 
in de finale alleen nog afgerekend 
worden met de titelverdedigers. De 
finale was bloedstollend spannend! 
Wilbert en Nico waren net iets ster-
ker en konden zich voor het tweede 
jaar op rij de beste midgetsjoelers 
van Kudelstaart noemen. De troost-
prijs ging naar Cynthia en Fleur, zij 
wisten alleen hun laatste partij te 
winnen. Na afloop werd er nog ge-

sproken met een deelnemer die met 
ambitieuze doelstellingen naar het 
toernooi was afgereisd. “Het werd 
snel duidelijk dat het niveau van dit 
toernooi gewoon te hoog is voor Ke-
vin Boelsma en mij. Toch zijn we blij 
met het behaalde resultaat en we 
hebben in ieder geval een zeer leu-
ke avond gehad”, aldus verliezend 
kwartfinalist Dennis de Jong. Vol-
gend jaar zal er wederom een mid-
getsjoeltoernooi zijn bij RKDES. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom!

Kerst B(l)ingo
Iets heel anders, maar zeker alvast 
een notitie waard: Kerst B(l)ingo op 
zaterdag 16 december vanaf 20.00 
uur in de kantine van RKDES aan 
de Wim Kandreef. 

Dubbele hattrick voor Tristan Geleijn

Eén-twee-drietjes voor 
Rijsenhoutse crossers
Rijsenhout - De Rijsenhoutse veld-
rijders konden afgelopen weekein-
de met plezier tot drie tellen. Junior 
Owen Geleijn werd zaterdag tweede 
in een nationale cross in Oudewa-
ter, zijn jongere broer Tristan boek-
te een dag later in Ouderkerk aan 
de Amstel zijn zesde zege in de Am-
sterdamse Crosscompetitie en Sun-
web-renner Nils Eekhoff fietste in 
dezelfde plaats naar plek drie in de 
A-groep. Door zijn nieuwe overwin-
ning versterkt nieuweling Tristan 
Geleijn zijn koppositie in het tussen-
klassement van de Crosscompetitie. 
Behendig sturend in de glibberige 
lussen van het parcours voerde hij 
vanaf de start het rennersveld aan 
en nam nu en dan ook nog de tijd 
om bekenden onder het publiek te 
groeten. Alleen Lucas Keuning wist 
enigszins in zijn spoor te blijven, de 
overigen volgden op grote achter-
stand. Een opvallende rol was ook 
weer weggelegd voor UWTC-Uit-
hoorn lid Sven Buskermolen uit Ku-
delstaart. Hij is de kleinste en licht-
ste renner in de races, draait onver-
stoorbaar zijn rondjes en klasseert 
zich steevast op een mooie ere-
plaats. Zondag was dat plek negen. 
In het klassement klom hij na zeven 
van de elf wedstrijden naar de twee-
de plaats, 18 punten achter Geleijn.

Vol gas
Na een wegtraining van vier uur op 
zaterdag mocht Nils Eekhoff een 
dag later van zijn Team Sunweb-
trainer voor de eerste keer in de-

ze herfst vol gas geven. Het bui-
tenkansje om zich weer eens lek-
ker uit te leven liet hij niet onbe-
nut en koos in de categorie junio-
ren en eliterenners voor een snel-
le start. In de tweede ronde mis-
te hij de aansluiting met de koplo-
pers Victor Broex en Dylan Groene-
wegen, maar handhaafde zich ver-
volgens wel verrassend op de der-
de plaats. Winnaar Broex en tweede 
aankomende Groenewegen kwa-
men na een opwindende eindsprint 
met in elkaar in botsingen, gingen 
op de streep zwaar onderuit en ble-
ven lange tijd liggen. De lichamelij-
ke schade leek achteraf echter mee 
te vallen. De uitslag in de elitegroep: 
1. Victor Broex, 2. Dylan Groenewe-
gen, 3. Nils Eekhoff, 4. Teun Mouris, 
5. Koos Jan Kers, 6. klassementslei-
der Dennis Souverein, 30. Gijs Eek-
hoff (Rijsenhout). Er waren in deze 
klasse 49 renners gestart.

Podiumplaats
Junior Owen Geleijn behaalde za-
terdag in Oudewater zijn eerste po-
diumplaats in een nationale cross, 
dit seizoen. Bodi del Grosso uit Gro-
ningen ging 22 seconden eerder 
over de finish. Een dag later kwam 
Geleijn in Valkenswaard als achtste 
binnen. In Oudewater klasseerden 
de nieuwelingen Tristan Geleijn en 
Sven Buskermolen zich respectie-
velijk als 21e en 28e. Amateur Den-
nis Moolhuijsen (Rijsenhout) kwam 
na ziekte ook weer in het veld: 28e 
in Oudewater, 34e in Valkenswaard.

Vrijdag weer klaverjassen en hartenjagen

Gevestigde orde laat het 
afweten bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Voor een daverende 
verrassing zorgden Wim Braam en 
Geert Bruine de Bruin om de kla-
verjasavond afgelopen vrijdag bij 
FC Aalsmeer winnend af te ma-
ken. Of dat nu door de goede kaar-
ten kwam die ze deze avond kregen 
doet er niet toe, zij maakten er in ie-
der geval optimaal gebruik van. Ger-
da Springintveld en Gerard Waay-
man deden ook hele goede zaken 
(komt bridge om de hoek kijken) en 
staan zeker in de top van het klas-
sement, zeker als de gedoodverf-
de kanshebbers op een kaartavond 
een weekendje weggaan. Gewoon 
prima geprofiteerd en terecht af-
gestraft. Ook Good Old Jan de Bok 
Liet weer eens van zich horen door 
bij het hartenjagen met twee pun-
ten verschil Roel Hopman achter 
zich te laten, schrijf hem nooit af. 
Wel verrassend dat Sjaak Schijf de-
ze keer niet de poedelprijs in ont-

vangst hoefde te nemen. De eerste 
plaats was dus voor Geert Bruine de 
Bruin en Wim Braam met 5611 pun-
ten. Op twee zijn geëindigd Gerda 
Springintveld en Gerard Waayman 
met 5433 punten, op drie Jack van 
Muiden en André de Vries met 5057 
punten, op vier Karel Bus en Alex 
Springintveld met 4850 punten en 
op vijf Kees en Vincent van der Laan 
met 4825 punten. De troostprijs was 
voor Kemp Reurekas en Rob Kroes. 
Het hartenjagen is gewonnen door 
Jan de Bok met 163 punten, gevolgd 
door Roel Hopman met 165 punten, 
Martien de Bok met 167 punten en 
Bets Romkema met 176 punten. De 
troostprijs is uitgereikt aan Remco 
van Schie met 228 punten.
De volgende kaartavond is aan-
staande vrijdag 1 december. Aan-
vang 20.15 uur, aanwezig 20.00 uur 
in de FC Aalsmeer kantine aan de 
Beethovenlaan. 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 kampioen!
Aalsmeer - Op woensdagavond 
zette Bloemenlust 1 alweer een for-
se stap richting het kampioenschap 
door thuis in de Bloemhof de der-
by tegen Rijsenhout 2 te winnen 
met 10-0. Volgens de bezoekers 
was de uitslag geflatteerd, maar in 
tegenstelling tot de heenwedstrijd 
in Rijsenhout kwamen Bart Spaar-
garen, Ed Couwenberg en Johan 
Berk deze keer niet echt in de pro-
blemen. Omdat concurrent Sporting 
SDO vrijdagavond ‘slechts’ met 8-2 
wist te winnen bij Diemen, is Bloe-
menlust 1 met nog een wedstrijd te 
gaan niet meer te achterhalen. Vol-
gend seizoen wacht weer de uitda-
ging om voor handhaving te strijden 

in de sterkere derde klasse. Rijsen-
hout 2 zal de laatste wedstrijd mi-
nimaal met 5-5 moeten gelijkspe-
len (of winnen) bij Diemen om de-
gradatie af te wenden. Bloemen-
lust 2 speelde uit tegen Het Nootw-
heer 9, waar Danny Knol al zijn en-
kelspel partijen wist te winnen. Pe-
ter Velleman en Horst Krassen won-
nen beiden een wedstrijd. Peter ver-
loor zijn andere wedstrijden nipt 
in vijf games en ook Horst dwong 
nog een keer een beslissende vijf-
de game af. Danny en Peter konden 
ondanks een vijfde game helaas het 
dubbelspel niet in hun voordeel be-
slissen, waardoor de eindstand op 
5-5 kwam. Door dit resultaat heeft 

Iedere dinsdagavond in Middelpunt
Sebastiaan eerste bij darten
Aalsmeer - De wekelijkse dart-
avond in het Middelpunt was weer 
erg gezellig. Er was een goede strijd 
onderling, Sebastiaan Dolk gooide 
steeds een prima score. De derde 
pijl kwam steeds in de triple 20 en 
de dubbels vielen ook goed. Zelfs de 
dubbel één, wat hij anders zo heel 
erg vervelend vindt, maar deze keer 
had het een goed resultaat, de eer-
ste plaats voor Sebastiaan. De twee-
de plaats was voor Kees de Lange, 
die een prima strijd aan ging, tegen 
iedere tegen speler. De derde plaats 
werd veroverd door Jacco Piet, die 
de strijd tegen Ben van Dam goed 

door stond en het best wel even 
spannend was aan het einde van 
het spel. Ben kwam toch nog even 
terug, maar net iets te laat, dus voor 
Ben de vierde plaats. Peter Bakker 
had Hans Dolk als tegenspeler en 
wist van hem te winnen. De vijfde 
plaats voor Peter en dus de zesde 
plaats voor Hans. Ook een keer dar-
ten? Iedereen vanaf 16 jaar is wel-
kom. Er wordt iedere dinsdagavond 
gedart in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. De zaal is vanaf 
half acht open, de competitie begint 
om acht uur en deelname kost 2,50 
euro per keer. 

Bloemenlust 2 genoeg aan 3 pun-
ten in de laatste wedstrijd om niet 
te degraderen, zonder afhankelijk te 
zijn van de score van de wedstrijd 
van hekkensluiter HBC.

Tweede plaats
Bloemenlust 3 heeft met een 7-3 
thuiszege op The Victory 5 de twee-
de plaats vrijwel veilig gesteld, ach-
ter kampioen VDO uit Uithoorn. Jan 
Spaargaren overtuigde met drie 
overwinningen en Dirk Biesheuvel 
verloor alleen zijn eerste partij en 
pas na een beslissende vijfde game. 
Irene Gerritsma was goed voor één 
enkelspelzege. Het zevende punt 
werd gescoord door Dirk en Jan in 
het dubbelspel.

Marga wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub de 
Geluksvogels. Er wordt het hele jaar 
door op de woensdagavond van-
af 20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis te Kudelstaart. Op 22 novem-
ber is het klaverjassen gewon-
nen door Marga da Silva met 5852 
punten. Ben Bon werd tweede met 
5412 punten en Gerard Presser der-
de met 5255 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Ineke Woerden 
met 3482 punten.



Winst Gerard bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. De groep 
heet nieuwe klaverjassers en joke-
raars van harte welkom. Een keer 
vrijblijvend mee kaarten, behoort tot 
de mogelijkheid. Op donderdag 23 
november is het jokeren gewonnen 
door Gerard de Wit met 133 pun-
ten, op twee Bets Teunen met 163 
punten en op drie Antonia van der 
Voort met 295 punten. Bij het kla-
verjassen was Rudolf Häusller met 
5308 punten de beste, gevolgd door 
Guda Kluinhaar met 5236 punten en 
Huub Bouwmeester met 5101 pun-
ten. De poedelplaats deze week is 
voor Marry Akse met 3832 punten. 
Inlichtingen bij mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 4 decem-
ber houdt Allen Weerbaar weer een 
speelavond in buurthuis het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat 
55. De zaal gaat om 19.30 uur open 
voor koffie, thee en inschrijving. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. De laatst gehoudoen kaart-
avond is gewonnen door Annie Ver-
kerk met 5576 punten, op twee Vera 
Könst met 5442, op drie Jan Treur met 
5413, op vier Dirk Janmaat met 5237 
en op vijf Wil Oor met 5038 punten. 
De marsenprijs ging naar Joke van 
der Stroom 2x en de poedelprijs was 
voor Martin van Wieringen. Bij het 
jokeren ging Lilian Klaassen met de 
eerste prijs naar huis en op de laatste 
plaats eindigde Leny Schuit.

Pr voor Thomas 
op sjoelavond

Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsen-
hout is op donderdag 7 decem-
ber in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Aanvang is 19.30 
uur. Thomas van Brakel heeft tij-
dens de speelavond op 23 novem-
ber zijn zegereeks voortgezet door 
met een mooie score en met een 
persoonlijk record eerste te worden 
in de hoofdklasse, gevolgd door Li-
neke van Brakel op plaats twee en 
om het familiefeest compleet te 
maken is Rien Ravensbergen der-
de geworden. In de A-klasse was 
Leo van Faassen nummer een, met 
op plaats twee Annelies Ravens-
bergen en als derde eindigde Eli-
sa Arendse. In de B-klasse was het 
ongemeend spannend, want Mar-
jo Sym eiste de eerste plaats voor 
zich op door met één punt verschil 
te winnen van Hans Schijf die twee-
de werd en Alie van Tol als derde. 
Ook in de C-klasse waren de on-
derlinge verschillen klein, want As-
trid Overbeek is met enkele pun-
ten verschil eerste geworden met 
op plaats twee Els van der Linden 
en als derde eindigde Annie van 
´t Zelfde. Op het Regio Haarlem-
mermeer toernooi in Beinsdorp is 
sjoelclub Rijsenhout met een score 
van 112.46 op een mooie zevende 
plaats geëindigd.

Programma 
handbal

Zaterdag 2 december:
10.15 u:  FIQAS F2 – Zaanstreek
11.05 u:  FIQAS E2 – Lelystad
12.05 u:  FIQAS E1 – Volendam
13.05 u:  FIQAS D3 – WeHaVe
13.55 u:  FIQAS D2 – Zeeburg
14.40 u:  FIQAS D1 – Zeeburg
15.30 u: FIQAS meisjes C2 – Lelystad
18.45 u: FIQAS heren 3 – Snelwiek 
 (Eerste Divisie)
19.15 u: FIQAS heren 1 – OCI/Lions 
 (BeNe League)

Zondag 3 december:
11.00 u:  FIQAS jongens B1 – Hellas
12.20 u:  FIQAS dames 2 – VZV
13.35 u:  FIQAS dames 3 - VOC 
14.50 u:  FIQAS dames 4 – Zeeburg

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 2 december:
F.C.AALSMEER
W.V.-H.E.D.W. 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Buitenveldert 2 - F.C.A. 2 11.30 u 
Vogelenzang 2 - F.C.A. 3 12.30 u
O.S.V. 3 - F.C.A. 4 14.30 u
Swift 11 - F.C.A. 5 13.00 u
Olympia.H. 5 - F.C.A. 6 14.30 u
C.S.W. 5 - F.C.A. 8 14.20 u
Buiksloot 45+1 - FCA 45+1 14.30 u
Vrouwen
FCA V1 – United/DAVO V1 14.30 u
Wartburgia V6 - F.C.A. V2 12.30 u

S.C.W. 
S.C.W. 1 – D.C.G. 1 14.30 u
S.C.W. 2 – Swift 4 12.00 u
S.C.W. 45+1 – A.F.C. 45+1 14.30 u

Zondag 3 december:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – R.K.D.E.S. 1 14.00 u
Ankaraspor 2 - F.C.A. 2 11.30 u 
F.C.A. 4 - F.C.A. 3 11.30 u
F.C.A. 5 - D.I.O.S. 6 11.30 u

R.K.D.E.S.
F.C.A. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
Zaanlandia 2 – R.K.D.E.S. 2 11.30 u
RKDES 3 – Eendracht’82 2 12.00 u
Nieuw West 4 - R.K.D.E.S. 4 10.30 u
S.D.Z. 5 - R.K.D.E.S. 5 16.00 u
Hoofddorp 10 - R.K.D.E.S. 6 11.00 u

Kaartavond bij ]
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 
1 december is er weer gewoon 
kaarten en jokeren bij buurtver-
eniging Hornmeer. Iedereen is 
van harte welkom in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrij-
ving. Het koppelkaarten op vrij-
dag 24 november is gewonnen 
door Rita Blaauwboer en Gerard 
Pauw met 5818 punten. Op twee 
Chris van Wijhe en Gerard Presser 
met 5165 punten en op drie Kees 
Mekel en Corry Balder met 5095 
punten. De poedelprijs was voor 
Martha Zeldenthuis en Marja Jo-
ren met 3784 punten. Ook het jo-
keren is weer begonnen. Deze 
eerste speelavond is de hoogste 
eer behaald door Frida met 246 
punten. De poedelprijs was voor 
Anneke met 542 punten.

Hoe komen dieren 
de winter door

Jeu de boulesbaan onder water 
na vernieuwen parkeerterrein

ingezonden

 Roerdomplaan weer onder water
Het is weer zover in de Roerdom-
plaan. De huizen bergen een flinke 
hoeveelheid water onder de vloe-
ren. In een degelijke gemeente zou 
een lichte paniek uitbreken met zo’n 
melding, maar niet in Aalsmeer. La-
coniek wordt meegedeeld dat “het 
wel enkele weken kan duren.” Zo-
iets gebeurt wanneer er sprake 

is ‘van de gewoonste zaak van de 
wereld’. En dat is het hier, weer of 
geen weer. Toch blijft onze gemeen-
te doorgaan met doordrukken van 
grootse bouwplannen, zonder aller-
eerst de ondergrondse infrastruc-
tuur op orde te brengen. Wanneer 
men niet weet waar men mee be-
zig is, begeeft men zich op glad ijs. 

Nachtbus verdwijnt uit Kudelstaart
In de nieuwe folder van Connexxi-
on is te zien dat de nachtbus ver-
dwijnt uit Kudelstaart per 10 de-
cember, wanneer de nieuwe dienst-
regeling intreedt. Nadat ik contact 
heb opgenomen met de gemeente 
Aalsmeer en Amstelveen om hen te 
vragen zich hard te maken om deze 
lijn te behouden, kreeg ik helaas het 
gevoel dat Kudelstaart niet belang-
rijk genoeg is voor de gemeentes. 
Amstelveen maakt zich namelijk wel 
hard tegen Connexxion om bepaal-
de lijnen te behouden in zijn eigen 
gemeente, en ik krijg een simpele 
antwoord dat er voor de nachtbus 

in Kudelstaart niet genoeg animo is. 
Dat terwijl er genoeg jongeren wo-
nen die na een avondje stappen in 
Amsterdam gewoon naar huis wil-
len, en niet tot half 7 ‘s morgens wil-
len wachten op de bus. De nacht-
bus blijft wel rijden naar Aalsmeer, 
dit wordt zelfs uitgebreid naar twee 
keer per uur, in plaats van één keer! 
Wat is dan de moeite voor Connexxi-
on om één keer per uur door te rij-
den naar Kudelstaart? En wat is de 
moeite van gemeente Aalsmeer en 
Amstelveen om zich hard te maken 
voor dit problemen? De gemeen-
te zal waarschijnlijk aanvoeren dat 

LUXE APPARTEMENTENCOMPLEX ‘DE GRUTTO’ IN MIJDRECHT!

Nu alle woningen in het appartementen-
complex De Grutto een tevreden bewoner hebben 
gevonden kunnen we de modelwoning verkopen.

Met een woonoppervlakte van circa 107 m2 en een 
buitenruimte van ruim 25 m2 verdeeld over twee 
terrassen, beiden op het zuidoosten, kunnen we deze 
maisonnette een luxe verrassing noemen. Bepaald 
niet standaard en heerlijk ruim met vrij uitzicht.

Via een bruggetje over het sierwater bereikt u de 
centrale hal, via de lift of trap bereikt u de eerste 
verdieping waar u de ingang van de woning vindt.                                                                                             
Indeling: hal, twee slaapkamers, volledig 
betegelde badkamer met ligbad, douche, toilet en 
wastafel, berg-/cv-ruimte, separate toilet, eet-
kamer, luxe openkeuken v.v. inbouwapparatuur, 
vide, via schuifpui te bereiken terras, een spiltrap 
brengt u naar de lager gelegen royale woonkamer met 
aangrenzend een heerlijk terras aan het water.                                                                                              

Bij de maisonnette hoort een eigen berging in de 
onderbouw en een overdekte parkeerplaats in de 
afgesloten parkeergelegenheid.

Koopsom € 289.000.- k.k.

Dorpsstraat 14, Mijdrecht
Tel. 0297 - 212 987
www.vidamakelaars.nl

EN NU GAAN WE DE MODELWONING 
VERKOPEN!!

Zaterdag
2 decem

ber

11.00 - 13.00 uur

OPEN
HUIS

ZWALUW 27
MIJDRECHT

Sinds het nieuwe parkeerterrein bij 
de sportvelden aan de Beethoven-
laan klaar is, staat regelmatig de 
jeu de boules baan voor de kinder-
boerderij onderwater. Op 6 oktober 
is een klacht ingediend bij de ge-
meente over de wateroverlast op 
de jeu de boules baan. Vooralsnog 
is niets met deze melding gedaan, 
zo blijkt uit de afgelopen dinsdag 
28 november gemaakte foto. Jam-
mer dat er geen actie ondernomen 
wordt door de gemeente, regelma-
tig moeten nu tussen de tien en 
twintig ouderen huiswaarts keren 
omdat de baan onder water staat. 
Gemeente doe hier wat aan!
Jan Verbeek (jeu de bouler)
Meervalstraat 3
janverbeek1949@gmail.com

de afstand tussen Aalsmeer en Ku-
delstaart prima is af te leggen met 
de fietst. Dat klopt! Maar met een 
paar drankjes op fietsen, we we-
ten allemaal hoe dat wel eens kan 
gaan... Ik sluit ook niet uit dat som-
mige de scooter of auto pakken, 
om niet in de kou te hoeven gaan 
wachten en dat willen we natuurlijk 
met ze allen niet. Ik hoop dat met 
deze inzending de klacht serieus 
genomen wordt en dat Aalsmeer 
en Amstelveen laten zien dat Ku-
delstaart ook bij hen hoort! 

Bonnie
Jongere woonachtig in Kudelstaart
bonnievanwanrooij@outlook.com

Wanneer men dat wel weet is men 
arrogant, incompetent en boosaar-
dig wanneer men zo’n situatie laat 
voortbestaan. Wateroverlast zal een 
aanhoudend probleem blijven tot-
dat het zich oplost in langzaam in-
stortende huizen. Fijn, kunnen we 
weer bouwen!

Agaath van Beek
agaathvb@caiway.nl

Amstelland - De dieren hebben 
het koud in het Amsterdamse Bos. 
Kom mee naar buiten op zondag-
middag 17 december om 12.00, 

13.30 of 15.00 uur en kom van al-
les te weten over hoe dieren de win-
ter doorkomen. Voel hoe een win-
tervacht voelt. Maak een voeder-
taart voor de vogels. 
Vlieg als vogel naar het zuiden en 
maak een winterhut voor de beer. 
Een leuke activiteit voor kinderen 
van 4 tot 9 jaar en ouders of bege-

leiders. Start is bij de Boswinkel en 
de duur is een uur. Kosten 5 euro 
per kind en 2,50 euro per ouder. 
Aanmelden en informatie via 020-
5456100, via www.amsterdamse-
bos.nl of in De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5. Openingstijden: 
dinsdag tot en met zondag: 10.00-
17.00 uur.
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