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Aalsmeer - Op woensdag 28 november heeft Schiphol de concept 
Milieu Eff ect Rapportage (MER) openbaar gemaakt. De minister 
heeft de MER nodig om het huidige stelsel in een nieuw Luchtha-
venverkeersbesluit vast te leggen. 
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Op 11 december organiseert de provincie Noord-Holland,  
in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de 
gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, een 
inloopbijeenkomst over het project HOV Aalsmeer -  
Schiphol-Zuid. 

Datum:  dinsdag 11 december 
Tijd:  19.00 - 20.30 uur 
Locatie: gemeentehuis Aalsmeer 

De aanbesteding voor de aanleg van de busbaan HOV 
Aalsmeer - Schiphol-Zuid en de reconstructie van de 
Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer is inmiddels 
gestart. Wij praten u graag bij over de laatste stand 
van zaken, laten zien hoe de nieuwe weg er straks uit 
gaat zien en geven meer informatie over het verdere 
proces en de planning. Uiteraard is voldoende tijd en 
ruimte voor het beantwoorden van al uw vragen.

Meer informatie over het project is te vinden op 
www.hovasz.nl, daar kunt u zich ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief.

HOVASZ is een project van de provincie Noord-Holland,  
Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer, 
Aalsmeer en Uithoorn. De regie voor de uitvoering ligt bij de 
provincie Noord-Holland.

INLOOPBIJEENKOMST  
HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

Wethouder Van Duijn: 

“Verdere groei Schiphol 
niet acceptabel”
De gemeente Aalsmeer vindt dat 
dit nu zo snel mogelijk moet ge-
beuren. Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn van Schipholzaken: 
“Wat ons betreft mag de huidige 
gedoogsituatie niet langer duren 
en moet er gehandhaafd kunnen 
worden op het strikt geluidpre-
ferentieel vliegen en het plafond 
van 500.000 vluchten per jaar. 
We zijn dus blij met het rapport, 
we hebben er tweeënhalf jaar op 
gewacht.” In de MER is ook een 
scenario voor groei (tot 540.000 
vliegbewegingen) van Schip-
hol opgenomen. In het Alders-
akkoord uit 2008 is namelijk af-
gesproken dat na 2020 gegroeid 
mag worden op basis van de zo-
genaamde 50/50 regel. Dit be-
tekent dat gerealiseerde milieu-
winst voor de helft mag worden 
ingezet voor verdere groei van 
Schiphol. De andere helft komt 
ten goede aan de omgeving.

Leefbaarheid onder druk
De MER bevestigt het beeld uit de 
position papier ‘De mensen ach-
ter de cijfers’ dat de leefbaarheid 
in Aalsmeer zwaar onder druk 
staat. Uit de MER blijkt namelijk 
dat de groei van het vliegverkeer 
vooral ten koste van Aalsmeer 
gaat. Er is volgens de berekenin-
gen veel ruimte voor groei. Wat 
de gemeente Aalsmeer betreft is 
dit echter niet aan de orde. “De 
MER bevestigt onze overtuiging 
dat berekende hinder niet aan-
sluit bij de beleving van men-
sen. Verdere groei van Schiphol 
zal de situatie in onze gemeen-
te nog verder verslechteren en 
is daarom niet acceptabel”, ver-
volgt Van Duijn. De wethouder 
wijst nogmaals op de position 

paper waar vooral de ervaringen 
van inwoners over geluidshinder 
op papier is gezet. En daar komt 
steeds meer erkenning voor. “Er 
wordt geluisterd naar de zorgen 
en de angst. De cijfers kloppen 
wel, maar deugen niet. In de MER 
staat niets over veiligheid en ge-
zondheid en juist daar willen we 
meer aandacht voor. We voeren 
discussie vanuit gevoelens, erva-
ring en echte hinderbeleving.”

Rustmomenten
“In onze gemeente moet sowieso 
wat gebeuren, ook bij een capa-
citeitsgrens van 500.000 vliegbe-
wegingen”, gaat Van Duijn verder. 
“Het gebruik van de Aalsmeer-
baan is met 91 procent toege-
nomen en dat is onproportio-
neel hoog. Onze inzet is dus ze-
ker geen groei. Met Schiphol zijn 
we in gesprek hoe we de leef-
baarheid kunnen verbeteren.” De 
wethouder noemt geconstrueerd 
vliegen, meer rustmomenten per 
dag en hulp bieden aan inwo-
ners die bang zijn dat ze niet kun-
nen verhuizen omdat hun wonin-
gen niets meer waard zijn. Ook 
heeft de wethouder goed geluis-
terd naar de inwoners van Ku-
delstaart die sinds de proef met 
het opschuiven van de vliegrou-
te van de Zwanenburgbaan rich-
ting hun dorp om Leimuiden te 
ontlasten, een enorme toename 
van vliegtuighinder ervaren. Ku-
delstaart heeft nu overlast van 
drie banen. Van Duijn heeft kun-
nen voorkomen dat deze proef 
over ging in een defi nitieve rou-
te. “De proef loopt nog”, vertelt 
hij. “Er komt eerst een onderzoek 

naar de hinderbeleving en er vin-
den metingen plaats.”  Wethou-
der Robbert-Jan van Duijn tot 
slot: “De MER geeft inzicht in wat 
er kan, maar dat betekent dus ab-
soluut niet dat het ook zo moet. 
Wij vinden vooral de menselijke 
factoren van belang voor de keu-
ze die uiteindelijk wordt gemaakt 
en natuurlijk is mijn grootste in-
zet de leefbaarheid in Aalsmeer 
behouden en nog liever verbe-
teren.”

Win-win uitkomst
Directeur Dick Benschop van 
Schiphol lijkt het min of meer 
eens te zijn met de Aalsmeer-
se wethouder. Op twitter schrijft 
hij: “Berekeningen geven niet 
het antwoord, maar kunnen hel-
pen bij het gesprek dat we voe-
ren over de toekomst van Schip-
hol. We zoeken naar een win-win 
uitkomst, die tegemoet komt aan 
alle belangen.”

Elders in deze krant de reactie van  
voorzitter Adnan Tekin van de Be-
stuurlijke Regiegroep Schiphol. 
De BRS is een samenwerkingsver-
band waarin vier provincies en 43 
gemeenten, waaronder Aalsmeer, 
zijn vertegenwoordigd. De BRS is 
zeg maar de vervanger van de Al-
derstafel. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.700

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. F.R. 
Bruintjes, Kampen en 16.30u. 
met ds. S. Maliepaard, Barne-
veld, gez.dienst in CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nievierng in Kloosterhof met 
M. van Zoelen. Zondag om 
9.30u. in Karmelkerk Eucharis-
tieviering m.m.v. klein koor en 
14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
  Roemeens-orthodoxe Paro-

chie: Zondag 9u. Utrenia en 
1030u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Petru

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. M. Meiring, Schiphol-
predikant. 

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

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

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. kinderkoor. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met dhr.  
Maurice Lubbers. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Wil-
lem Plaizier. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
ds. J. van Mulligen en 16.30u. 
met ds. J. Maliepaard. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Leo Bakker. Col-
lecte voor: Adventsproject. 
Om 10u. Zondagsschool voor 
4 t/m 12jr. 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. Familievie-
ring met ds. M. Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met prop. 
A.J. Treur, Vinkeveen. Organist: 
R. Postma. Om 19u. Check In. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. D.. v/d Wel 
uit Langbroek. Organist: Th. 
Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

 Zondag 9 december

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Op 10 decem-
ber 20u. met ds. Henk Poot.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 11 
december met Hoite Slagter 
over Psalmen.

Studieavond met ds. Henk 
Poot over Judea en Samaria
Aalsmeer - Op maandag 10 de-
cember is er in Aalsmeer een stu-
dieavond met dominee Henk 
Poot, als Israëlpredikant verbon-
den aan de stichting Christenen 
voor Israël. Het thema is: Judea 
en Samaria, waar Bijbelse pro-
fetieën worden vervuld. De bij-
eenkomst vindt plaats in Ge-
bouw Mendel aan de Zwarteweg 
98. De aanvang is 20.00 uur, toe-
gang is gratis. Judea en Samaria 
omvat een klein gebied van min-
der dan 6000 vierkante kilometer 
groot, waar ongeveer 2.780.000 
Palestijnen wonen in plaatsen als 
Nablus, Bethlehem, Jenin en Jeri-
cho. Er wonen ongeveer 400.000 
Joden in plaatsen als Kiryat Arba, 
Beil El en Shiloh. De geschiedenis 
en de betekenis van dit gebied is 
oneindig rijker dan de huidige ge-
beurtenissen die de aandacht van 
de wereld trekken. De geschiede-
nis van het Joodse volk vond bij-
na allemaal hier plaats, van Be’er 
Sheva tot Hebron, Bethlehem, Je-
ruzalem, Beit El en Shichem. Dit 

zijn de cruciale locaties waar bij-
na elke centrale gebeurtenis in de 
oude geschiedenis zich afspeel-
de. Geschiedkundig bekeken is er 
geen enkel ander volk op aarde 
dat zo’n rijk en goed gedocumen-
teerde geschiedenis heeft. Maar 
niet alleen geschiedkundig, juist 
ook profetisch in Gods Woord is 
dit gebied enorm belangrijk in de-
ze tijd waarin het Joodse volk te-
rugkeert naar hun land. Dominee 
Henk Poot is als predikant verbon-
den aan Christenen voor Israël. Hij 
studeerde theologie in Utrecht 
en heeft verschillende boeken op 
zijn naam staan. Poot leidt regel-
matig groepen rond in Israël en is 
een veelgevraagd spreker.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 7 december haalt muziek-
vereniging Flora samen met de 
Tennis Vereniging Kudelstaart het 
oude papier op. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Stichting Suppor-
ting Kudelstaart �nancieel alle Ku-
delstaartse verenigingen en instel-
lingen. Dus verzamel het papier 
(geen melk en frisdrank pakken) 
voor de eerste vrijdagavond van 
de maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een 
�nanciële bijdrage op www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl

Wonderlijke 
Zondag in LEG

Aalsmeerderbrug - Op zon-
dag 9 december is er om 19.30 
uur een ‘Wonderlijke Zondag’ in 
de Levend Evangelie Gemeente. 
Het is een avond waar voor zie-
ken wordt gebeden. Daarnaast 
zal Martin Koornstra van de or-
ganisatie Royal Mission spreken 
over het thema Wonderen. Ieder-
een is van harte welkom. Tijdens 
de avond staat gebed voor zieken 
centraal. Twee keer eerder werd er 
een Wonderlijke Zondag in de Le-
vend Evangelie Gemeente gehou-
den. Het waren bijzondere avon-
den, waar diverse mensen ver-
telden dat zij een wonder in hun 
leven hadden ervaren, nadat er 
voor hen was gebeden. De Won-
derlijke Zondag wordt in samen-
werking met Royal Mission geor-
ganiseerd, die door het hele land 
dergelijke avonden organiseert. 
De Wonderlijke Zondag wordt 
gehouden in de Levend Evange-
lie Gemeente aan de Kruisweg 55 
te Aalsmeerderbrug en begint om 
19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 
uur. De toegang is gratis. 

Bijzondere viering in de Spil
Adventsviering in stijl 
van Taizé bij SOW
Kudelstaart - Op zondag 9 de-
cember om 19.00 uur kan in De 
Spil bij de SOW-gemeente een 
viering in de stijl van Taizé mee-
beleefd worden. Iedereen is van 
harte welkom om dit mee te ma-
ken. De viering duurt ongeveer 
drie kwartier. De bijeenkomsten 
van Taizé zijn eenvoudig: gebe-
den, stilte, lezingen uit de Bijbel 
en zang zijn de onderdelen van 
elke viering. De liederen, die ge-
zongen worden zijn speciaal voor 
Taizé gemaakt. Ze zijn kort en 
eenvoudig en worden vele ma-
len herhaald, zodat de woorden 
langzaam doordringen. Het gaat 
om de innerlijke ervaring van het 
Licht van Christus. Het koor Song 
of Joy uit Kudelstaart heeft de lie-
deren voor deze viering de afge-
lopen weken ingestudeerd en zal 
de overige belangstellenden on-
dersteunen bij de samenzang. Als 
je het �jn vindt om te zingen en 
de liederen van tevoren wil oefe-

nen, word je van harte uitgeno-
digd om al om 17.00 uur naar De 
Spil te komen. De liederen gaan 
vierstemmig geoefend worden 
met muzikale ondersteuning van 
het koor Song of Joy en de des-
kundige begeleiding van dirigent 
Hilbert Kamphuis en zijn vrouw 
achter de piano. Na een uurtje 
oefenen wordt met elkaar een 
eenvoudige broodmaaltijd ge-
nuttigd. Als u gebruik wilt maken 
van de broodmaaltijd, graag even 
van tevoren aanmelden via pre-
dikant@pgkudelstaart.nl of tele-
foon 0297-761672. Je kunt des-
gewenst dan ook de teksten en 
muziekbestanden van de viering 
vast ontvangen. 
Zondagavond 9 december om 
19.00 uur is iedereen van har-
te welkom bij de Samen Op 
Weg Gemeente in de Spil in de 
Spilstraat(zijstraat van de Bilder-
dammerweg) om deze bijzonde-
re viering mee te maken.

Kerstfeest in Open huis
Aalsmeer - Op dinsdagmor-
gen 18 december viert het open 
huis van de Open Hofkerk Kerst-
feest van 9.45 tot circa 11.30 uur. 
De heer Jaap Roodenburg zal de-
ze morgen het Kerstverhaal voor-
lezen in ‘t Baken, ingang Sport-
laan 86. Het open huis is een in-
loophuis van de kerk voor ieder-
een. Een plek waar men het ge-
voel heeft welkom te zijn. Elke 
dinsdagmorgen kunt u hier te-
recht om een kopje ko�e of thee 
met elkaar te drinken. Dit open 
huis voorziet in een belangrij-
ke behoefte aan contact en een 

gesprek over alledaagse din-
gen. Het open huis start weke-
lijks om 9.45 uur en eindigt rond 
11.30 uur. De ko�e en thee wor-
den gratis verstrekt. Weet ook dat 
u van harte welkom bent. Daar 
eerste Kerstdag en Nieuwjaars-
dag ook op dinsdag vallen is op 
dinsdag 8 januari het eerste open 
huis in 2019. Geen mogelijkheid 
om op eigen gelegenheid te ko-
men? Neem dan contact op met 
Panc Eikelenboom via: eikel026@
gmail.com en telefoon 327915 of 
bel Annie Stoof, tel. 328326 of An-
nie Vijfhuizen, tel. 322131.

Inloop, peuterinstuif en 
literaire avond Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 12 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje ko�e of thee 
in de Oost-Inn. Van 9.30 tot 10.30 
uur is ook weer peuterinstuif. Voor 
kindjes tot 4 jaar samen met de 
moeder of vader spelen, zingen, 
dansen en iets leuks maken.  ‘s 
Avonds wordt van 19.45 tot 21.30 
uur een literaire avond gehouden.
Het boek ‘Ik ben Malala’ wordt be-
sproken: Malala Yousafzai, het dan 
vijftienjarige meisje dat op 9 okto-
ber 2012 van zeer dichtbij in het 
gezicht wordt geschoten door 
een Taliban strijder, vertelt haar 
ontroerende en inspirerende ver-
haal. Malala is het slachto�er van 
een gruwelijke aanslag op haar le-
ven; enkel en alleen omdat zij als 
meisje in het conservatieve Paki-
stan dagelijks naar school gaat. Ze 

overleeft deze aanslag ternauwer-
nood en haar schokkende verhaal 
gaat de hele wereld over. De we-
reldgemeenschap leeft met haar 
mee en Malala wordt omarmd als 
het symbool van vreedzaam pro-
test in de strijd voor onderwijs 
voor iedereen. In ‘Ik ben Malala’ 
vertelt Malala in haar eigen woor-
den hoe zij opgroeide in Pakistan, 
hoe haar vader, ondanks de druk 
van fundamentalistische krachten 
in Pakistan, volhardt in zijn stre-
ven zijn dochter door middel van 
onderwijs de kans te bieden op 
een betere toekomst. Alle belang-
stellenden zijn welkom bij al de-
ze activiteiten in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amalia-
laan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk 
op de website www.oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Bingo-avond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 12 de-
cember is de maandelijkse bingo 
weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar 
bingo in ’t Baken in de Sportlaan 
86. Vanaf 20.00 uur is iedereen 

van harte welkom, lid of geen lid, 
jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden tien 
rondes gespeeld met gevarieerde 
prijzen en één hoofdprijzenronde 
met twee waardevolle hoofdprij-
zen. Om het geld hoeft u het niet 
te laten, want het rendement is al-
tijd hoger dan uw inleg, is het niet 
qua prijzen, dan wel qua gezellig-
heid! Telefonische informatie kan 
verkregen worden bij de secreta-
resse van de vereniging, Caroline 
Ramp via 0297-344107. 
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6 DECEMBER

 Computerinloop voor oude-
ren in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat van 9.30 tot 12u.

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

 Expositie Ons Tweede Thuis in 
Zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad. Te bezichtigen tot en 
met 31 januari. 

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

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

 Kerststukjes maken in wijk-
punt Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16u.

 Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

 Kerstkien bij Vogelvereniging 
in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat vanaf 20u.

 Recycle bingo in Café Op 
de Hoek, Kudelstaart vanaf 
20.30u.

 

7 DECEMBER
 Najaarstentoonstelling in Flo-

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

 Kerstmarkt Lions Ophelia 
in Historische Tuin, ingang 
Praamplein van 17 tot 20u.

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

8 DECEMBER
 Kerstmarkt Lions Ophelia 

in Historische Tuin, ingang 
Praamplein van 10 tot 17u.

 Schrijfactie Amnesty in biblio-
theek, Marktstraat vanaf 11u.

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

 Op de koffie bij B&W, hoek 
Zijd/Weteringstaat, 14-15.30u.

 Opening nieuwe expositie in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
om 16u. Natuur vormt rode 
draad. Tot 20 januari. Open: 
donderdag tot en met zondag 
van 14 tot 17u.

 ZABO zaalvoetbalcompeti-
tie in De Bloemhof, Hornweg 
vanaf 18.35u.

 Jazz met Christian Doepke 
en band in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

9 DECEMBER
  Watertoren aan Westeinder-

plassen open van 13 tot 17u. 
Ook op 16 december van 13 
tot 17u. en van 19 tot 21u.

 Kerstconcert ‘Stella Natalis’ 
door Bindingkoor in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat vanaf 
16u.

 Adventsviering in stijl Taizé bij 
SOW-gemeente in de Spil, Ku-
delstaart vanaf 19u.

 ‘Wonderlijke Zondag’ bij Le-
vend Evangelie Gemeente in 
Aalsmeerderbrug v/a 19.30u.

 Blues door Ralph de Jongh in 
The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 20u.

10 DECEMBER
  Expositie wandkleden en ico-

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

 Bingoavond bij Postzegelver-
eniging in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 20u.

  Studieavond met ds. Henk 
Poot in Mendel, Zwarteweg 
98 vanaf 20u.

  Lezing over Rio Negro in Ama-
zone bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Dreef v/a 20u.

11 DECEMBER
 Computerinloop voor oude-

ren in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat van 9.30 tot 12u.

  Kaartavond BV Ons Aller Be-
lang in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

 Inloop over aanleg HOV-bus-
baan op Kasteleinweg in ge-
meentehuis, 19 tot 20.30u..

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

12 DECEMBER
 Inloop van 9.30 tot 11.30u. 

en literaire avond over boek 
‘Ik ben Malala’ van 9.45 tot 
21.30u. bij Oost-Inn in De Mi-
kado, Catharina Amaliastraat.

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

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

  Wintermarkt op Westplas 
Mavo in Mensinglaan 40 van 
16 tot 18u.

  Concert Trumpets of the Lord 
in Oosterkerk, Oosteinderweg 
269 vanaf 20u. Opbrengst 
voor ‘t Anker.

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

 Bingoavond bij BV De Pomp in 
‘t Baken, Sportlaan v/a 20u.

13 DECEMBER
 Sjoelen en ouderensoos in 

wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16u.

 Dialezing over Kirgizie en 
Mongolie bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Vergadering en lezing over ijs-
vissen bij IJsclub Uiterweg in 
Historische Tuin vanaf 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Kerst meezingavond bij smart-
lappenkoor Denk aan de Bu-
ren in Bacchus, Gerberastraat 
van 20 tot 22u.

 Meezingen en concert Da Ca-
po’s Popkoor in café Op de 
Hoek, Kudelstaart vanaf 20u.

  Raadsvergadering in raadzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Western gitaar 
‘Cort’ €233,-

Lessenaar-lampjes 
‘Boston’ €12,95

Kleurige ukelele’s 
vanaf €29,95

Heel veel 
kerstmuziek-

boeken

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

Heel veel 
TIP:

Vrijdag en zaterdag in Historische Tuin

Rijk aanbod op vierde 
kerstmarkt Lionsclub
Aalsmeer - Alweer voor de vier-
de keer organiseren de dames 
van Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
hun overdekte kerstmarkt in de 
Historische Tuin op 7 en 8 decem-
ber. Nieuw is dat de kerstmarkt 
niet alleen op zaterdag, maar ook 
al op vrijdagavond van 17.00 tot 
20.00 uur is geopend! Dat is wel 
nodig ook, want zowel de stand-
houders als de bezoekers zijn su-
per enthousiast! Alle plekjes op 
de Historische Tuin zijn benut, zo-
dat er een rijk aanbod van kerst-
artikelen, keramiek, sieraden, life-
style artikelen en andere bijzon-
dere kerstcadeautjes te vinden is. 
Ook kunnen bezoekers genieten 
van winterse hapjes en drankjes 
die bijdragen aan de kerstsfeer.
Maar liefst drie koren en muziek-
vereniging Aalsmeers Harmo-
nie verlenen hun medewerking. 
Vrijdagavond om 18.30 en 19.30 

uur treden Lyda’s Ladies op, zater-
dag om 12.00 uur de Kudelkwet-
ters en om 14.00 uur laat het koor 
Denk aan de Buren zich horen. 
Om 16.00 uur kan geluisterd wor-
den naar Aalsmeers Harmonie.
Coos Buis zal drie keer zijn glans-
rol als veilingmeester vervullen. 
Op vrijdagavond om 19.00 uur 
en op zaterdag om 13.00 en om 
15.00 uur. Tevens is er weer een 
loterij met prachtige prijzen.
De ingang van de Kerstmarkt is 
via het Praamplein en via de Ui-
terweg.
De opbrengst van de kerstmarkt 
komt ten goede aan Verpleeghuis 
Rozenholm. Met de bijdrage van 
de Lions zal onder meer de bin-
nentuin worden opgeknapt.
De kerstmarkt is geopend op vrij-
dagavond 7 december van 17.00 
tot 20.00 uur en op zaterdag 8 de-
cember van 10.00 tot 17.00 uur.

KCA-concert in cultureel café Bacchus
Jazz met Christian Doepke
Aalsmeer - KCA Jazz presenteert 
op zaterdag 8 december het Trio 
Christian Doepke in cultureel ca-
fé Bacchus. Christian Doepke is te 
typeren als een elegant spelende 
pianist met een sterke, soepele 
en soulvolle groove. Zijn compo-
sities verbinden lyrische, impres-
sionistische klanken met jazz-ele-
menten en creëren een homo-
gene en eigen stijl, die de Euro-
pese en Amerikaanse muziekcul-
tuur laten versmelten. De pianist, 
componist en beeldend kunste-
naar is geboren in München en 
woont sinds 2006 in Amsterdam.
In de afgelopen twintig jaar werk-
te Christian Doepke als pianist en 
toetsenist in jazz-, fusion- en la-
tin-ensembles. Naast veel live op-
tredens, studio opnames en werk 
in tv- en theatershows zijn er ook 
drie cd’s onder eigen naam ver-
schenen. Zijn nieuwste cd ‘Pa-
tience’ met de Amerikaanse saxo-
fonist en fluitist Bob Sheppard is 
zeer positief ontvangen. Christi-
an Doepke komt nu voor de eer-
ste keer spelen in Bacchus en 

hij wordt vergezeld door Jasper 
Somsen op bas en Pieter Bast op 
drums. Een ‘première’ om niet te 
missen!
Het KCA jazzconcert in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint zaterdag 8 de-
cember om 21.30 uur. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen: Pierre Tu-
ning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Zondagmiddag wervelende live-act

Rauwe blues van Ralph de 
Jongh in The Shack
Oude Meer - Ralph de Jongh is 
een muzikant die de liefhebbers 
van livemuziek graag zien op het 
podium, dit vooral om zijn weer-
galoze live-act. Ralph is een klas-
se apart en een ware sensatie om 
live te zien en te horen en op zon-
dagmiddag 9 december kan van 
Ralph en zijn muziek genoten 
worden in The Shack. Door zijn 
rauwe blues á la Seasick Steve 
vergaart hij ieder optreden weer 
nieuwe fans. Ralph de Jongh is 
dus écht een must om live te zien, 
en met de muzikale vader (en 
fan) die hij vond in Harry Muskee 
kan dat ook niet anders. De blues 
stroomt rijkelijk door zijn aderen, 
al van jongs af aan. In 2004 werd 
Ralph opgepikt door niemand 
minder dan bovengenoemde 
Harry Muskee, die Ralph’s talent 
erkende en werd geraakt door 
zijn muziek. Muskee nam Ralph 
mee op toernee als voorprogram-
ma van zijn Cuby & The Blizzards, 
waarmee hij een grote groep 
trouwe fans vergaarde. Ook dit 
jaar toert hij weer heel Nederland 
door met zijn enerverende en on-
geëvenaarde solo optreden! En 
The Shack is enorm trots dat deze 
fantastische muzikant wederom 

een gaatje in zijn drukke agenda 
heeft gevonden om naar Oude 
Meer te komen!

Ode aan John Lennon
John Lennon is een legende. En 
zijn grootste kwaliteit was dat 
hij zijn wensen en dromen wist 
te vertalen naar prachtige num-
mers. Vijf klasse muzikanten 
brengen op zondagmiddag 16 
december een prachtige ode aan 
John Lennon en spelen een se-
lectie van hun favoriete Lennon 
nummers, zowel Beatles als so-
lo werk. 

Detonics
Zondag 23 december staat er 
een prachtig stel muzikanten op 
het Shack podium. Geïnspireerd 
door de vroege West Coast blues 
speelt Detonics vooral swing en 
boogie, maar een uitstapje naar 
bijvoorbeeld een Rumba wordt 
niet geschuwd.
The Shack is op zondag 9 decem-
ber open om 15.00 uur. Ralph de 
Jongh begint rond 16.00 uur en 
de entree is 10 euro per persoon.  
Ga voor alle info naar www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Voor een heerlijk kerstgevoel
Meezingen met Da Capo’s 
Popkoor in Op de Hoek
Kudelstaart - Op donderdag 
avond 13 december wordt Café 
Op de Hoek aan de Kudelstaart-
seweg omgetoverd tot kerstpop-
café. Da Capo’s popkoor uit Uit-
hoorn komt een heerlijk optre-
den verzorgen en het bijzondere 
aan deze avond is dat de bezoe-
kers zelf ook mee mogen doen. 
Vanaf 19.30 staan de deuren voor 
iedereen open!
Doe om 20.00 uur mee aan de ge-
zellige en vrijblijvende workshop. 
Er worden enkele kerst-popnum-
mers met elkaar ingestudeerd en 
even later ben je gewoon één van 
de artiesten van deze avond. Ui-
teraard mag je ook ‘gewoon’ pu-

bliek zijn. Rond de klok van 21.15 
uur zal het ‘echte’ optreden van 
start gaan. Da Capo’s Popkoor zal 
een aantal prachtige kersthits la-
ten horen! Het Popkoor heet een-
ieder graag van harte welkom!

Schotse, Ierse en Amerikaanse folktradities

Concert duo The Lasses
Aalsmeer - Op zondag 16 de-
cember organiseert Pieter Groen-
veld weer een concert in De Ou-
de Veiling. Dit maal zijn The Las-
ses uitgenodigd op te komen tre-
den. Dit duo timmert al een tijd-
je aan de weg en dat is niet on-
opgemerkt gebleven. Hun laatste 
album (een samenwerking met 
de Amerikaanse Kathryn Claire) 
was volgens OOR ‘een parel voor 
de folk’. Margot Merah en Sop-
hie Janna zingen geweldige folk-
ballades uit de Schotse, Ierse en 
Amerikaanse folktradities en in-
tieme eigen liedjes. Door de bij-

zondere klank van hun stemmen 
samen en de mooie instrumenta-
tie met bodhrán en gitaar blijf je 
luisteren. The Lasses stond dit jaar 
en vorig jaar op een hele reeks 
podia in binnen- en buitenland, 
waaronder Japan en speelt elk 
voorjaar een paar weken in Ame-
rika en doet elk najaar een tour 
langs Nederlandse kerkjes, folk-
clubs en huiskamers. Ook dus in 
de Huiskamer van Aalsmeer in de 
Marktstraat 19. Het concert op 16 
december begint om 15.00 uur.
Kaarten reserveren kan via scr@
pietergroenveld.com







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

GEMEENTE IS WEEKEND 8 EN 9 DECEMBER 
ONLINE BEPERKT BEREIKBAAR

In het weekend van 8 en 9 december vindt noodzakelijk on-
derhoud aan ons netwerk plaats. Hierdoor is onze online 
dienstverlening beperkt. U kunt bijvoorbeeld geen verhuizing 
online doorgeven of andere online formulieren raadplegen. 
Excuses voor het ongemak.

VERGADERING DONDERDAG 13 DECEMBER 2018

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 13 december 2018, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de vergade-
ring live volgen via de website van de gemeente Aalsmeer via 
de link: https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00  Voorafgaand aan de raadsvergadering 
  wordt stilgestaan bij het overlijden van 
  oud-raadslid en oud-wethouder, 
  de heer Th. Van Kempen. 
20.05 R-1 1.  Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 1 november 
   2018
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5.  Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUKKEN

20.10 R-2 Archiefverordening gemeente 
  Aalsmeer 2018
 R-3 Aanwijzen accountant boekjaar 2019
 R-4 Onteigening Bestemmingsplan Green 
  Park Aalsmeer Middenweg en 
  deelgebied 3, 5 en 7
 R-5 Vaststellen fractiebudgetten 2018 
  fracties AB, Fractie Kuin, HAC en 
  PACT Aalsmeer

  BEHANDELSTUK

20.15 R-6 Vaststellen belastingverordeningen 
  2019
20.30 R-7 Algemene Verordening Ondergrondse 
  Infrastructuren (AVOI) Aalsmeer
20.40 R-8 Renovatie sportcomplex Sportlaan 43 
  te Aalsmeer
21.20 R-9 Kadernota huisvesting 
  arbeidsmigranten 2018
22.20 R-10 Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018
22.50 R-11 Ontwikkeling visie Bovenlanden 
  Oosteinderweg
23.20 R-12 Najaarsrapportage 2018

  VRAGENKWARTIER

  SLUITING

GEMEENTE AALSMEER  ONTWERPBESCHIKKING 
OMGEVINGSVERGUNNING KAVEL SCHOUTEN, 
GREEN PARK DEELGEBIED 3, NABIJ 
AALSMEERDERWEG 32 IN AALSMEER Z18002531

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en 
deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve van Schipholparkeren, op 
kavel Schouten in Green Park Aalsmeer Deelgebied 3. 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
in afwijking van het bestemmingsplan. Met toepassing van ar-
tikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt de kavel 
Schouten in deelgebied 3 Green Park Aalsmeer te gebruiken 
voor Schipholparkeren en hiervoor een parkeerterrein van 
maximaal 320 parkeerplaatsen te realiseren. Het onderhavige 
parkeerterrein betreft een uitbreiding van het reeds vergunde 
parkeerterrein voor Schipholparkeren. 
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Green Park Aals-
meer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ laat Schipholpar-
keren niet toe in het bestemmingsplangebied, en laat voor een 
groot deel van de kavel Schouten geen masten hoger dan 2 
meter en een volledig gebruik als parkeerterrein niet toe. De 
ontwerp-omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruim-
telijke onderbouwing en de overige relevante stukken, waar-
onder de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, liggen 
gedurende zes weken, met ingang van 7 december 2018 t/m 
17 januari 2019, ter inzage op de volgende wijzen:

- Bij de receptie van het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: 
maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur.

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan 
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via de cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur);

- Via de gemeentelijke viewer: https://0358.ropubliceer.nl/;
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.

ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05xAA-OW01

Gedurende voorgenoemde termijn kunt u uw zienswijze over 
de inhoud van de stukken naar voren brengen. U kunt uw 
zienswijze bij voorkeur schriftelijk indienen door deze te rich-
ten aan burgemeester en wethouders, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer of digitaal via de link: http://ro0358.ropubliceer.nl/.
Eventueel kunt u uw reactie mondeling naar voren brengen. 
Hiervoor kunt u via het centrale nummer 0297-387575 een 
afspraak maken.

COLLEGE VAN B&W STEMT IN MET 
ONTWERPSTARTNOTITIE WESTEINDERHAGE

Plangebied 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 no-
vember jl. de ontwerpstartnotitie Westeinderhage vrijgegeven 
voor inspraak. Dit gebied is gelegen tussen de Bilderdammer-
weg en de Herenweg in Kudelstaart.

Doel
De ontwerpstartnotitie is het resultaat van een inspraak- en 
participatieproces. Hiervoor zijn in 2017 een tweetal bijeen-
komsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben plaats-
gevonden op 3 april en 10 juli 2017. De volgende stap is bij-
gevoegde ontwerpstartnotitie ter inspraak voor te leggen. De 
termijn van inspraak start op dinsdag 4 december 2018 t/m 
14 januari 2019. Tijdens deze participatiebijeenkomsten is met 
name de nadruk gelegd op de verkeersafwikkeling van deze 
nieuwe woningbouwlocatie. Hiertoe is een verkeersonderzoek 
Kudelstaart opgesteld waarbij naast deze woningbouwlocatie 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Claassen W.H. 15-04-1968 26-11-2018
Masfour A. 07-06-1978 30-11-2018

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 ko-
pie 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) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal 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

Kołodziejski R.M. 15-10-1989 30-11-2018
Regelink N. 27-06-1979 30-11-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN

Op dinsdag 11 december 2018 en dinsdag 18 decem-
ber 2018 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstel-
veen, voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur. 
De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.

Vervolg op volgende blz.
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ook de mogelijke woningbouwlocatie Hoofdweg-zuid is be-
trokken.

De ontwerpstartnotitie is na te lezen op de volgende 
manieren:
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.

ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. 
De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bou-
wen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

Inspraakreactie 
Binnen de hierboven aangegeven termijn is het mogelijk uw 
inspraakreactie kenbaar te maken. U kunt uw inspraakreactie 
mailen naar projecten.aalsmeer@amstelveen.nl 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Bosrandweg ter hoogte van 23-25, 1432 CD (Z18-015658), 

het verbreden van de bestaande in- en uitrit t.b.v. werk-
zaamheden aan de N231

- Jupiterstraat 49, 1431 XA (Z18-015595), het uitbreiden van 
de woning

- Berkenlaan 19, 1431 JD (Z18-015882), het vervangen van 
een dakkapel voor een grotere aan de zijgevel en het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de wo-
ning

- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z18-015953), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. gebruikswijziging bedrijfsloca-
tie Met & Co

- Copierstraat 56, 1433 NT (Z18-016043), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning

- Zwarteweg 88, 1431 VM (Z18-016129), het plaatsen van 
een gevelreclame

- Aalsmeerderweg 307 kwek, 1432 CP (Z18-016374), het 
plaatsen van een schuurtje op het erf achter het huis

- Noordpolderweg 6, perceel kadastraal bekend A 3632, 
1432 JH (Z18-016387), het plaatsen van 5 wandelkappen

- Oosteinderweg 216, 1432 BA (Z18-016398), het bouwen 
van een Rovero trio foliekas over bestaande teeltvelden 
heen

- Fonteinkruidhof 25, 1433 WD (Z18-016400), het plaatsen 
van een �etsenschuur

- Aalsmeerderweg 249 I, (Z18-016554), het plaatsen van een 
bewegwijzeringsbord (LED-scherm met stilstaand beeld) 
ter aanduiding van een verkooppunt voor vuurwerk 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Stommeerweg 1A, 1431 ES (Z18-013505), het plaatsen van 

1 of 2 reclame-stoepborden op of nabij de openbare weg
- Berkenlaan 19, 1431 JD (Z18-015882), het vervangen van 

een dakkapel voor een grotere aan de zijgevel en het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de wo-
ning

- Aalsmeerderweg 307 kwek, 1432 CP (Z18-012452), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van 
aanwezige units als schuurtje

- Dotterbloemweg 5, 1433 WC (Z18-009494), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde op het dak

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Stommeerweg 63, 1431 ET (Z18-009444), het plaatsen van 

een hekwerk als perceelafscheiding. 
- Cactuslaan 19, kadastraal bekend sectie D perceel 5455 

(Z18-007528), het bouwen van een woning 

Conceptvergunning gereed ***
- Mijnsherenweg 23, 1433 AP (Zaaknr 8417817), de ont-

werpbeschikking betreft het voornemen om op verzoek 
van HortiparQ B.V. maatwerkvoorschriften te stellen voor 
het lozen van brijn in de bodem. Verzonden: 06-12-2018. 
Toelichting: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
maakt namens Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Aalsmeer bekend dat zij een ontwerpbeschikking 
op grond van artikel 8.42 eerste lid van de Wet milieube-
heer juncto artikel 2.2 derde lid Activiteitenbesluit, ter in-
zage heeft gelegd. 

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 198 (kavel 4), Sectie B nr. 9577 (Z18-003590), 

het bouwen van een woning. De aanvraag, de ontwerpbe-
schikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 7 december 2018 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 07-
12-2018

- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-003189), brand-
veilig gebruik t.b.v. Stichting De Mikado. De aanvraag, de 
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 7 december 2018 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis. Ver-
zonden: 07-12-2018

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

- Rechtsbuitenstraat 42, 1433 DS (Z18-010217), het wijzigen 
van de gevel. Verzonden: 27-11-2018

- Voormalig VVA-terrein Sectie C nr. 7309 (Z18-014704), het 
plaatsen van een dam met duiker. Verzonden: 28-11-2018

- Machineweg 2, 1432 ET (Z18-010045), het kappen van 
twee berken. Verzonden: 28-11-2018

- Fuutlaan 30, 1431 VP (Z18-011723), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 29-
11-2018

- Turfstekerstraat 13, 1431 GD (Z18-015023), het realiseren 
van een nieuwe gevelopening in de voorgevel en het aan-
passen van bestaande gevelbelettering. Verzonden: 30-11-
2018

- Raadhuisplein 1, 1431 EH (Z18-003663), het renoveren, 
verduurzamen en verbeteren van de toegankelijkheid van 
het gemeentelijk monument raadhuis Aalsmeer. Verzon-
den: 30-11-2018

Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 180, 1431 AS (Z18-007508), het wijzigen van de 

tenaamstelling van een ligplaatsvergunning en het ver-
plaatsen vaartuig/woonschip naar andere ligplaatslocatie. 
Verzonden: 30-11-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER*

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer 
bekend dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd en een 
beoordeling gelijkwaardigheid heeft uitgevoerd. 
-  Oosteinderweg 25, 1432 AC (8579272), de maatwerk-

voorschriften zijn op verzoek opgelegd aan Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw B.V., en hebben betrekking op het 
toestaan van een stationaire bovengrondse opslagtank 
met diesel, met een inhoud van 4 kubieke meter, op een 
verdieping van een gebouw. Verzonden: 21-11-2018

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-

ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z18-014722) Winterfair op 9 en 

10 januari 2019, verzonden 30 november 2018

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295,1433GJ / Christmas Dance Party - 

Een dans avond met Dj Dennis op 22 december 2018, mel-
ding akkoord 30 november 2018

- Kudelstaartseweg 295,1433GJ / Laatste werkdag van het 
jaar op 28 december 2018, melding akkoord 30 november 
2018

- Dreef 5, 1431WC / Laatste werkdag op 28 december 2018, 
melding akkoord 29 november 2018

- Middenweg 53, 1432 DE (Z18-014171), het slopen van een 
brug

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

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
bouwwerkzaamheden, op het perceel Stationsweg 6-8.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

TER INZAGE

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

t/m 28-12-18 Ontwerpbesluit drank- en horecavergun-
ning voor Gerberastraat 4 (Z18-002912) 
Stichting Bacchus.

t/m 17-01-19  Ontwerpbeschikking omgevingsvergun-
ning, de daarbij behorende ruimtelijke on-
derbouwing en de overige relevante stuk-
ken, waaronder de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen in afwijking van het be-
stemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten be-
hoeve van Schipholparkeren, op kavel 
Schouten in Green Park Aalsmeer Deelge-
bied 3 

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Te koop:
2-Zits zwart leren bank i.z.g.st. €25,-. 
Tel. 06-84744000
Gratis afhalen:
150 Gladde grindtegels, 
gebruikt,40x40. Tel. 06-24703074
Te koop:
6 medicijnenbakjes van maandag tot 
zondag €15,-. Tel. 06-40121365
Te koop:
1 nieuwe eiken balk 14 x 10 x 140 cm 
€25,-. Tel. 06-40543142
Te koop:
Leren Fauteuil, kleur bruin €75,-. 
Tel. 06-27346422
Gratis afhalen:
Libelle, jaargangen 2016 en 2017. 
Tel. 0297-273060

Gevonden:
Omgeving Hugo de Vriesstraat: 
zonnebril. Tel. 0297-326160
Te koop:
Zwitserland autobhan vignet €12,50. 
Tel. 06-27253515
Te koop:
2 Zwitserland vignet 2018: 1 stuks 
€17,50, 2 stuks voor €22,50. 
Tel. 06-51255183
Te koop:
Mooi openhaardhout. Het is een mix 
van versch. soorten hout €60,- per 
kuub. Tel. 06-27211327
Gevraagd:
Gooi je oude ansichtenkaarten niet 
weg haal ze graag bij u op. 
Tel. 0297-321868

Te koop:
Winterbanden, 4 stuks, 185/65 R15, 
steek 6Jx15H2 €100,-. 
Tel . 06-27346422
Gratis afhalen:
Hoge witte hangkast, met 1 legplank. 
Conditie gebruikt. Tel. 06-28975273
Gratis afhalen:
Gamma boven keukenkastje met 
deurtje, wit. Conditie gebruikt. 
 Tel. 06-28975273
Te koop:
Zwitserland vignet met aankoopbe-
wijs €25,-. Tel. 0297-364600
Te koop:
Houten kinderstoel, kan ook als 
tafeltje en stoeltje gebruikt worden. 
€7,50. Tel. 06-22254875

Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten 
vraagt tegen betaling singles /lp’s uit 
de jaren 50/60. Tel. 023-5381320
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in- en 
verkoop . Tel. 0255-755557
Gezocht:
Door verzamelaar grammofoon 
platen pop beat rock muziek uit de 
jaren 50-60 neem ze tegen betaling 
van u over. Tel. 06-12946730
Gezocht:
Oude stereo apparatuur uit de jaren 
70 en 80 pioneer Akai Bose Technics 
Revox Bang&Olufsen voor hobbyist. 
Tel. 06-48344508

Gevraagd:
Verzamel medailles stempelkaarten 
ijskaarten etc. Van toertochten op de 
schaats.Laat ze niet niet verloren gaan. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoeding) . 
Tel. 06-25384205
Gezocht:
Oude omega herenhorloge. 
Tel. 06-53346064
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs voor 
ansichtkaarten en foto’s van Neder-
land en Nederland-Indië van voor 
1960. Tel. 06-15451873

Gevraagd:
Graag vodden, kleding, schoenen, 
gordijnen, knuffels in de Sympany 
containers. Dank u wel. 
Tel. 0297-321509
Gezocht:
Oude jukebox, flipperkast, neon 
reklame, gokkast, emaille borden uit 
jaren 50-60. Tel. 0297-786546
Gevraagd:
Oud papier!  Voor I.K. Caritas, container 
staat bij het Kloosterhof/Gerbe-
rastraat.
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en speld-
jesalbums. Speldjes van sportvereni-
gingen uit onze regio, verpleging etc. 
Tel. 06-83628399

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie.  

Vraag je gasten om donaties voor kankeronderzoek. 
Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat niemand 
meer hoeft te sterven aan kanker.

Kijk op kadoneren.nl 
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Zaterdag 15 december in Bacchus
loe arme amen o 

o  ou e in eravon
Aalsmeer - Je hoeft niet naar 
Spanje voor de echte flamen-
co! Een bezoek aan cultureel ca-
fé Bacchus brengen op zaterdag 
15 december kan ook. Yorgos Va-
liris op gitaar, Erminia Fernández 
Córdoba op zang en danseres Ro-
mina Toroz komen deze avond 
optreden. Bloedwarm, gepassio-
neerd en zo virtuoos is het drie-
tal, dat het zich kan meten met 
de beste flamenco-groepen in 
Andalusië. De virtuoze flamenco-
gitarist Yorgos Valiris woont al ja-
ren in Aalsmeer, maar is hier nog 
steeds veel te onbekend. Hij werd 
geboren in 1958 in Athene, Grie-
kenland, in een familie van mu-
sici. Zijn relatie met de gitaar be-
gon op zijn vijftiende levensjaar. 
Bewogen door flamenco-mu-
ziek, ging hij in 1982 naar Sevil-
la, waar hij drie jaar de kunst van 
het flamenco-gitaarspelen leerde 
van mensen zoals Juan del Gas-
tor, Carlos Herredia, Rafael Rique-
ni, en vooral Pedro Bacan. Van Ju-
ana Amaya en Farucco leerde hij 
flamencodansen te begeleiden. 
Sinds 1992 woont en werkt hij 
in Nederland. Erminia Fernández 
Córdoba brengt al jaren onge-

evenaarde flamencozang in Ne-
derland. Geboren in 1980 in La 
Plata, Argentinië met een Neder-
landse moeder en Argentijnse va-
der. Ze was één jaar oud toen ze 
naar Alicante verhuisde. Als acht-
tienjarige kwam ze naar Neder-
land en studeerde Latin-zang aan 
het Rotterdams conservatorium. 
In het jaar 2000 begon ze met 
flamencozang en vrijwel met-
een begon ze met optredens in 
dit genre, samen met haar huidi-
ge man, flamencogitarist Arturo 
Ramón. Ze heeft opgetreden met 
onder andere: Het Internationaal 
Danstheater, Het Brabants Orkest, 
Het Metropole Orkest en De Uit-
daging. Romina Toroz is ‘muy fla-
menca’. Ze danst in de pure fla-
mencostijl, pittig en vol passie. Ja-
renlang heeft Romina workshops 
en privélessen gevolgd in Sevilla, 
Madrid en Parijs. Haar belangrijk-
ste leraren zijn Juana Amaya en 
maestro El Farruquito.
 Zorg ervoor dat je er bij bent 
op zaterdag 15 december vanaf 
21.00 uur in Bacchus in de Ger-
berastraat en reserveer kaartjes 
à 15 euro op www.cultureelcafe-
bacchus.nl 

Uitvoering ‘A Young Messiah’
on er  rum e  o  e 
or  in  n er

Aalsmeer - Op woensdag 12 de-
cember geeft Trumpets of the 
Lord een concert in de Oosterkerk 
aan de Oosteinderweg 269. Door 
het koor onder leiding van Rob 
van Dijk wordt ‘A Young Messiah’ 
uitgevoerd. Medewerking wordt 
verleend door Moniek Eigenhuis 
op dwarsfluit, Theo Griekspoor 
op orgel, Gerald Eigenhuis op 
slagwerk en Nanouk van Weer-

denburg op basgitaar. Voor de 
gesproken teksten draagt Gerrit 
Medema zorg. Het concert, dat 
aanvangt om 20.00 uur, zal onge-
veer een uur duren. Na afloop is 
er bij de uitgang een collecte om 
de onkosten te bestrijden en alle 
aanwezigen zijn welkom in ’t An-
ker voor een drankje na. De net-
to opbrengst is voor de renovatie 
van gebouw ’t Anker. 

er mee in avon  ij 
Den  aan e uren

Aalsmeer - Op donderdag 13 de-
cember is er weer een meezing-
avond voor sopranen tot en met 
bassen bij het gezellige smartlap-
penkoor ‘Denk aan de Buren’. De 
heren en dames van het koor zin-
gen voor deze gelegenheid heer-

lijke kerstsmartlappen! De mee-
zingavond is van 20.00 tot 22.00 
uur en wordt gehouden in cul-
tureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Iedereen (jong en/of 
oud) die van zingen houdt, van 
harte welkom!

e elli e in o avon  
ij o e elvereni in

Aalsmeer - Maandag 10 de-
cember houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer haar laatste bij-
eenkomst van dit jaar in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat 

6. Traditiegetrouw op de tweede 
maandag van december, dus na 
het vertrek van Sinterklaas, en op 
het programma staat een gezel-
lige bingo-avond. Leden met fa-

Uitvoering muziekstuk Stella Natalis
er on er  in in oor 

in Doo e in e er
Aalsmeer - Het kerstconcert van 
Het Bindingkoor bestaat dit jaar 
uit het stuk Stella Natalis van Karl 
Jenkins. Koor en ensemble staan 
onder leiding van dirigent Henk 
Trommel. Het repeteren van het 
twaalfdelige Stella Natalis was 
een grote uitdaging voor Het Bin-
dingkoor dat vooral op de ritmi-
sche delen hard moest studeren. 
Met twee slagwerkers tijdens het 
concert op zondag 9 december 
kan daar zeker van genoten wor-
den. De Stella Natalis bevat ook 
lieflijke wiegeliedjes en met so-
praan Arleen van Wijland kunnen 
de bezoekers luisteren naar ‘Only 
Heavenly music’. Het is een afwis-

selend muziekstuk en met trom-
pettist Emile Meuffels komen de 
uitbundige delen van het mu-
ziekstuk goed tot hun recht.
De leden van het Bindingkoor he-
ten belangstellenden van har-
te welkom bij dit bijzondere con-
cert! Het kerstconcert op zondag-
middag 9 december wordt gege-
ven in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat 55 in het Centrum.
De kerkzaal is open vanaf 15.30 
uur, kaarten zijn aan de zaal ver-
krijgbaar. Het concert begint om 
16.00 uur. De toegangsprijs is 10 
euro per persoon en dit bedrag is 
inclusief een consumptie (kinde-
ren betalen 5 euro).

Keramiek, mozaïek en kaarsen
n e  elier een oe

Aalsmeer - Atelier Steengoed 
heeft dit jaar voor het eerst 
meegedaan aan de Kunstroute 
Aalsmeer. Het Atelier is onderdeel 
van activiteitencentrum Mendel 
in Aalsmeer voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel en on-
derdeel van stichting Ons Tweede 
Thuis. Tijdens de Kunstroute heeft 
het Atelier veel positieve reacties 
gekregen. Het was een groot suc-
ces. Daarom hopen de cliënten 
dat meer mensen de weg naar 
‘hun’ Atelier Steengoed weten te 
vinden. Belangstellenden wor-
den uitgenodigd om kennis te ko-
men maken om te zien wat er zo-
al gemaakt wordt. U zult verrast 
zijn over het gevarieerde aanbod. 
De cliënten maken prachtige, ori-
ginele producten, van hoogwaar-
dige kwaliteit; keramiek, moza-
iek en allerlei soorten kaarsen. Al 
deze producten worden met veel 
enthousiasme, inspiratie en lief-
de gemaakt door mensen die niet 
aangeboren hersenletsel hebben 
gekregen door bijvoorbeeld een 
hersenbloeding, hersentrauma of 
een tumor. Ze ervaren hierdoor 
opnieuw zingeving en het gevoel 
van trots zijn. Atelier Steengoed is 
onderdeel van de werkactivitei-

ten van Ons Tweede Thuis waar 
de mens na het verworven letsel 
weer centraal staat om mogelijk-
heden en creativiteit opnieuw te 
ontdekken en te kunnen ervaren. 
Op dezelfde plek bevindt zich ook 
de winkel waar al deze producten 
te koop zijn. Iedereen is klantge-
richt bezig en vindt het een uit-
daging om mee te denken over 
wensen ten aanzien van bijvoor-
beeld vorm en kleur. Er wordt zo-
wel in opdracht van particulieren 
als ook voor bedrijven gewerkt. 
De makers hopen veel inwoners 
welkom te mogen heten op loca-
tie Mendel aan de Zwarteweg 98. 
Contact opnemen kan via: info@
ateliersteengoed.nl

Koor stopt met haar activiteiten
aa e er on er  um 
au e in aulu er

Amstelveen - Op zaterdag 22 
december organiseert het Chris-
telijk gem koor Cum Laude on-
der leiding van Wim van Dijkhui-
zen het laatst concert in haar be-
staan. Na meer dan 25 jaar stopt 
het koor met haar activiteiten. De 
slotavond is het Kerstconcert in 
de Pauluskerk te Amstelveen. De-
ze kerk is altijd een prima plaats 
geweest om uitvoeringen te ge-
ven. Wel is gebleken dat de luiste-
raars niet in grote getalen naar de 
uitvoeringen van het koor kwa-
men. Dus deze laatste keer is er 
nog gelegenheid om het koor 
nog één keer te horen. U bent 
allen van harte welkom om het 
Kerstfeest te vieren met onder 
andere samenzang en natuur-

lijk de koren deze avond te ho-
ren zingen. Tijdens deze ontmoe-
ting zijn het Byzantijns mannen-
koor onder leiding van Serge La-
tychev en de bariton Ronald Wil-
lemsen te gast. De begeleiding 
is in handen (zeg vingers) van de 
jonge getalenteerde organist en 
pianist Leonard Seeleman. Speci-
aal voor dit gebeuren hoopt do-
minee A. Baas de opening en slui-
ting te verrichten. Het wordt een 
prachtig afsluiter na lange tijd. De 
avond start om 20.00 uur en de 
entree is gratis. Wel is er een col-
lecte ten bate van de kosten. De 
Pauluskerk is 22 december open 
vanaf 19.30 uur en het adres is 
Wolfert van Borsselenweg 116 te 
Amstelveen. 

Lied over Aalsmeerse kunstwerken
i  De on  Da in e ie 

voor a mijn en mu ie
Aalsmeer - Het einde van het 
jaar is weer in het zicht. Ook dit 
jaar mocht De Jong Dakinspec-
ties zich weer verheugen op een 
verdubbeling van opdrachten. 
“Mensen willen bewuster om-
gaan met het milieu. Meer ge-
bruik maken van zonnepanelen, 
windenergie en water. Hierdoor 
is de vraag naar advies op hoog-
te een logisch gevolg”, vertelt ei-
genaar Willem de Jong. Zoals elk 
jaar wil De Jong iets teruggeven 
aan de maatschappij. In het kader 
van ‘geluk kun je delen’ schenkt 
het bedrijf elk jaar een bedrag 
aan iemand of een goed doel. Dit 
jaar hoefden Willem en zijn vrouw 
Leontine niet lang na te denken. 
“Onze keus viel direct op Saskia 
Veenswijk. Zij is singer and song-
writer en heeft een groot hart om 
andere mensen te willen helpen. 
Wat is er dan mooier om iets te-
rug te mogen doen. We hebben 
aan Saskia gevraagd:  Als je 500 
euro aan iets zou mogen uitge-
ven waarmee je de wereld mooi-
er maakt, waar zou jij het aan be-
steden?” Tijdens een benefiet-
concert voor Afrika georgani-
seerd door hun dochter, hebben 
Willem en Leontine de muzikan-
te leren kennen. Dit jaar mocht zij 
het antwoord geven op de vraag 
waar de donatie aan besteed zou 
worden. Saskia liet zich inspireren 
door het achterliggende verhaal 
van de twee Aalsmeerders: “Ooit 
hebben wij een moeilijke tijd ge-
had en zijn toen geholpen door 
een vriend. Wij zijn ons ervan be-
wust dat een klein gebaar een 
groot rimpeleffect kan creëren. 
Op deze manier geven wij graag 
iets terug aan de wereld.” 

Gezondheidswetenschap
Er hoefde niet lang nagedacht 
te worden over de bestemming 

van het bedrag. Saskia’s vrien-
din Jasmijn was na een lang ziek-
bed hersteld en als ZZP-er aan de 
slag gegaan. Met Jasmijn’s exper-
tise als gezondheidswetenschap-
per en oefentherapeut begeleid-
de zij mensen die worstelen met 
een invaliderende ziekte. Helaas 
sloeg het noodlot opnieuw toe 
en werd Jasmijn weer ziek. Haar 
herstel kost niet alleen tijd en 
energie, maar ook veel geld. Voor 
Saskia een goede reden om daar 
het grootste deel van de 500 eu-
ro aan te besteden. “Wanneer Jas-
mijn herstelt zal zij met haar ken-
nis wederom veel andere mensen 
kunnen helpen”, zo luidde de ge-
dachte.

Kunstzinnige rijkdom
“Ook je muziek is belangrijk”, had-
den Leontine en Willem laten we-
ten. Het resterende bedrag inves-
teerde Saskia in een studioopna-
me van het nummer ‘Zonder Ti-
tel’, dat zij voordroeg tijdens de 
opening van de Kunstroute in 
Aalsmeer. In dit zelfgemaakte lied 
zijn talloze titels van Aalsmeer-
se kunstwerken verwerkt. Sas-
kia hoopt met deze opname 
de kunstzinnige rijkdom van 
Aalsmeer ook online te kunnen 
delen. Meer informatie: www.de-
jongdakinspctie.nl

Zondagen 9 en 16 december
a er oren  mi a  en 

in e avon  eo en
Aalsmeer - De Aalsmeerse water-
toren is komende zondagen 9 en 
16 december ‘s middags geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur en de 16e 
ook op de avond  van 19.00 tot 
21.00 uur, dus wanneer het don-
ker is. Wie de beklimming doet 
naar de buitentrans (circa 50 me-
ter hoogte) heeft overdag al een 
fraai uitzicht over alle windstre-
ken rond Aalsmeer. Wanneer het 
donker is, wordt het een haast 
feeëriek schouwspel als naar be-
neden en in de verte gekeken kan 
worden. Dan is heel goed te zien 
hoeveel mooie verlichting er is 
binnen in Aalsmeer en wijde om-
geving. Wie een rondje loopt op 
de trans ziet ook het grote zwar-
te vlak van de Westeinderplas-
sen met in de verte Leimuiden, 
Alphen aan de Rijn en de Haar-
lemmermeer. Eerdere bezoe-

kers tijdens een avondopenstel-
ling spraken van een adembe-
nemend schouwspel, dat zij niet 
graag hadden willen missen. De-
ze zondagnamiddagen en de ge-
noemde avond dus wederom een 
gelegenheid om deze ervaring ei-
gen te maken en alle geïnteres-
seerden uit de verre omgeving 
zijn van harte welkom. De water-
toren fungeerde tot de beginja-
ren negentig als drukverhoger 
binnen het regionale waterlei-
dingsysteem. Binnen in de toren 
zijn de leidingen en grote reser-
voirs te bekijken en is er informa-
tie over de werking van de water-
toren. Het bezoek is gratis, maar 
voor wie de toren wil beklimmen 
is de entree voor kinderen 1 euro 
en voor volwassenen 2 euro. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site www.aalsmeer-watertoren.nl

milie, vrienden en introducés zijn 
van harte welkom vanaf 19.15 
uur. Er liggen deze avond geen 
stuiver boeken en er is geen ver-
loting. Na een welkomswoord 
van de voorzitter wil het bestuur 
met de aanwezigen nog enkele 
ronden van het pepernotenspel 
genieten. 
Wie gaat er dit jaar met de hoofd-
prijs vandoor? Wie oh wie zit er 

met kerst nog aan de speculaas-
jes of gebogen over een puz-
zel van 1500 stukjes? Wie wint 
het theeservies? Geen interes-
se in kienen maar wel in postze-
gels verzamelen? Kijk dan even 
op de site (www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl) naar de data van 
alle activiteiten. De bingo-avond 
maandag 10 december begint 
om 20.00 uur.
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Flora, Brulboeien, Kudelkwetters en Cum Ecclesia

Kerstconcert in Sint Jan
Kudelstaart - Na een prachtige 
lange zomer is er toch weer ge-
dacht aan het Kerstconcert in de 
Sint Jan Geboorte kerk. Veel voor-
bereiding gingen hieraan vooraf. 
Het benaderen van deelnemers, 
het samenstellen van het concert 
en natuurlijk de datum prikken. 
Dit alles is inmiddels gebeurd 
en de organisatoren denken dat 
het weer een prachtig, muzi-
kaal Kerstconcert gaat worden. 
De agenda’s zullen onderhand 
ook wel aardig vol staan met af-
spraken maar voor het Kerstcon-
cert is vast een plekje open gela-
ten. Op zondag 16 december van 
15.00 tot 16.30 uur is het Kerst-

concert in de RK kerk aan de Ku-
delstaartseweg. De kerk is open 
vanaf 14.30 uur. 
Medewerking verlenen: Muziek-
vereniging Flora, Shantykoor De 
Brulboeien, Kinderkoor De Ku-
delkwetters en Zangkoor Cum Ec-
clesia en er is natuurlijk veel ruim-
te voor samenzang.
Na afloop van het concert is er 
op het kerkplein weer warme 
glühwein en warme chocolade-
melk met krentenbrood, verzorgt 
door de Natuurijscommissie Ku-
delstaart. De toegang is gratis, 
wel staat er een melkbus voor 
een vrijwillige bijdrage voor de 
gemaakte kosten.

Klanten steunen massaal onderzoek
65.000 euro van Deen 
voor Pink Ribbon
Streek - De hele maand okto-
ber (borstkankermaand) ver-
kocht Deen roze boeketten bloe-
men in de winkel en in de web-
winkel. Van ieder verkocht boeket 
doneert Deen 2,50 euro aan Pink 
Ribbon. Op deze manier hebben 
de klanten van DEEN dit jaar een 
mooi bedrag van 20.610 euro op-
gehaald. Op 19 november over-
handigde Joost Deen de cheque 
aan Willemijn van den Berg, re-
latiemanager van Pink Ribbon, 
bij de nieuwe Deen winkel in De 
Bangert in Zwaag.

Eén op de zeven
In Nederland krijgt één op de ze-
ven vrouwen borstkanker. Een 
heftig gegeven waarbij je toch 
vaak aan een ander denkt. Zo-
als een moeder, een vriendin of 
een collega met borstkanker. Met 
een statistiek van één op de ze-
ven komt de ziekte wel erg dicht-
bij. Sterker nog, het kan iedereen 
overkomen. Mede dankzij de ver-
koop van de speciale Pink Ribbon 
boeketten bij Deen worden we-

tenschappelijke onderzoeken en 
projecten op het gebied van be-
handeling, nazorg en lange ter-
mijn effecten van borstkanker ge-
financierd. Daarmee komt Pink 
Ribbon weer een stapje dichter-
bij haar doel: een beter en langer 
leven voor de (ex)borstkankerpa-
tiënt. 

Boeken en boeketten
Deen organiseerde in 2011 voor 
het eerst een spaarcampagne 
voor Pink Ribbon. Door de ver-
koop van mooie kookboeken 
heeft Deen toen, samen met haar 
klanten, een mooie cheque met 
een bedrag van maar liefst 80.000 
euro mogen overhandigen. De 
afgelopen drie jaar zijn er door 
Deen iedere oktobermaand spe-
ciale Pink Ribbon boeketten ver-
kocht. 
Samen met haar klanten heeft 
Deen met de jaarlijkse bloemen-
actie inmiddels zo’n 65.000 euro 
kunnen doneren aan borstkan-
keronderzoek. Meer informatie 
op deen.nl en pinkribbon.nl.

Gespreksgroep dementie
Aalsmeer - Het Ontmoetingscen-
trum Aalsmeer biedt in samen-
werking met Mantelzorg en meer 
op dinsdag 11 december een ge-
spreksgroep aan voor kinderen 
met een ouder met dementie. 
Rond de tafel kunnen ervaringen 
gedeeld worden, geluisterd wor-
den naar elkaar en vragen ge-
steld worden. Ook als je het alle-
maal niet zeker weet, maar je zor-
gen maakt over je ouder(s) omdat 
ze vergeetachtig zijn kan deze sa-
menkomst verhelderend zijn. Ou-
ders worden soms afhankelij-
ker. Je hebt een druk leven en in 
je achterhoofd is soms of voort-

durend een stemmetje actief dat 
zich zorgen maakt. Gaat pa de-
menteren? Gaat dat wel goed, al-
leen thuis? Kan ma het allemaal 
wel aan? Hoe moet dat als het er-
ger wordt? Moet ik niet achter ex-
tra zorg aan? Wil je ervaringen de-
len met anderen in een soortge-
lijke situatie? Je bent welkom op 
dinsdag 11 december van 19.30 
tot 21.00 uur in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat 12. Vanaf deel-
name door zes personen gaat 
de gespreksgroep door. Aanmel-
den bij het ontmoetingscentrum 
via 06 -22468574 of emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl

“Versier je boom met een doel”
Kerstballenactie voor KiKa
Amstelland - Vanaf nu zijn bij 
ruim 160 Nederlandse tuincentra 
KiKa Kerstballen te koop. Met de 
aankoop van deze unieke kerst-
ballen leveren consumenten sa-
men met de tuincentra een bij-
drage aan de strijd tegen kinder-
kanker. Vier kinderkankerpatiënt-
jes Femke, Judith, Roos en Vera 
vertaalden hun persoonlijke ver-
haal in een tekening, die als op-
druk op de vier kerstballen staan. 
De KiKa Kerstballenactie is een 
initiatief van Tuinbranche Neder-
land, reclamebureau Redmint/
Goud Uberconnected en Edel-
man in samenwerking met Tuin-
zaken en Garden Connect. De 
campagne wordt ondersteund 
door KiKa-ambassadrice Xandra 
Brood en haar dochters Lola en 
Holly. Xandra Brood: “Het is he-
laas niet vanzelfsprekend, dat ie-
der kind een mooie Kerst en een 
gezond nieuwjaar in het vooruit-
zicht heeft. Door KiKa Kerstbal-
len te kopen, ziet je kerstboom er 
niet alleen nóg mooier uit, maar 
versier je je boom dit jaar met een 
doel.” Het doel van de campag-
ne is om niet alleen de aandacht 
te vestigen op het goede werk 

van de Stichting Kinderen Kan-
kervrij (KiKa), maar ook om con-
creet een bedrag van 150.000 eu-
ro op te halen. Dit bedrag wordt 
besteed aan het verdere onder-
zoek naar kanker bij kinderen. De 
KiKa Kerstbal kost 4,95 euro per 
stuk. Na aftrek van btw en kos-
ten, waarop géén winst wordt ge-
maakt, komt per kerstbal 2,50 eu-
ro direct ten goede aan KiKa. Er 
zijn vier verschillend gedecoreer-
de KiKa Kerstballen.

‘KiKa-helden’
Meer informatie over de actie en 
de verkooppunten is te vinden 
op www.kikakerstbal.nl. Op de 
website staan ook de verhalen 
van de ‘KiKa-helden’ van dit jaar: 
Femke, Judith, Vera en Roos. De-
ze patiëntjes hebben ieder een ei-
gen verhaal, die ze met een teke-
ning verbeelden. KiKa-held Fem-
ke (10 jaar) over haar kunstwerk: 
“Op mijn kerstbal heb ik Chemo-
Kasper getekend. Chemo-Kasper 
heeft veel vriendjes gemaakt. Hij 
helpt die vriendjes bij het vech-
ten tegen de kankercellen. Ik 
wens jullie allemaal een Merry 
Xmas!”

Fairtrade is meer dan 
alleen een keurmerk
Aalsmeer - Fairtrade is een soci-
ale onderneming gericht op het 
verbeteren van de levensstan-
daard van boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden. Fairtrade is 
het enige systeem waarin boe-
ren 50% eigenaar zijn. Als multi-
stakeholder initiatief heeft Fair-
trade een belangrijke rol in het 
verduurzamen van handelske-
tens en is veel meer dan een keur-
merk alleen. Boerenorganisaties 
of plantages, die Fairtrade gecer-
tificeerd zijn, moeten aan stren-
ge eisen voldoen op sociaal en 
milieu gebied. Hierop wordt ge-
controleerd. Uniek aan Fairtrade 
is dat er eisen worden gesteld 
aan de handelaren die onder Fair-
trade voorwaarden inkopen. Zij 
moeten een Fairtrade minimum 
prijs betalen wanneer de wereld-
marktprijs onder de minimum 
prijs ligt. Zo biedt Fairtrade een 
financieel ‘vangnet’. Momenteel 
is de wereldmarktprijs extreem 
laag. Daarom hebben koffieboe-
ren juist nu veel aan het financi-
ele vangnet van Fairtrade. De mi-
nimum prijs dekt de productie-
kosten, waardoor boeren er in elk 
geval niet op achteruit gaan. Dit 
geldt echter alleen voor het vo-
lume dat onder Fairtrade voor-
waarden wordt afgezet. Voor kof-
fieboeren is dit gemiddeld 34%. 
Voor het resterende volume zijn 
ook de Fairtrade boeren overge-
leverd aan de grillen van de we-
reldmarkt. Er is een roep aan de 
supermarkten om een minimum 
inkoopprijs af te spreken. Dat 
zou natuurlijk mooi zijn en dit is 
nu precies wat Fairtrade al biedt! 

Het bouwen aan sterke organisa-
ties is één van de kernactiviteiten 
van Fairtrade. Door het werk van 
Fairtrade is er een infrastructuur 
ontstaan van sterke boerenorga-
nisaties. Er is echter nog een lan-
ge weg te gaan. De meeste kof-
fie heeft nog steeds een bittere 
bijsmaak van de slechte omstan-
digheden waarin koffieboeren le-
ven. Een situatie die de koffie in-
dustrie én consumenten kun-
nen veranderen. De uitdaging is 
dat alle koffiemerken fatsoenlij-
ke inkoopprijzen gaan betalen. 
De Werkgroep Fairtrade Gemeen-
te Aalsmeer roept daarom alle in-
woners, supermarkten en ande-
re winkeliers op om Fairtrade pro-
ducten te kopen en te gebrui-
ken! Meer informatie is te vinden 
op www.fairtradegemeenten.
nl of per email op te vragen via 
de contactpersoon in Aalsmeer:  
jbkooij@kabelfoon.nl

Kerstb(l)ingo bij RKDES
Kudelstaart - Na de succesvolle 
eerste editie in 2017 organiseert 
RKDES dit jaar wederom een fees-
telijke bingo in kerstsfeer. De kan-
tine wordt op zaterdag 15 decem-
ber met veel bling-bling omgeto-
verd tot een gezellige feestloca-
tie. En een DJ maakt er nog een ex-
tra feestje van. Bij deze Blingo zijn 
veel mooie prijzen te winnen die 
gesponsord zijn door winkeliers en 
ondernemers uit Aalsmeer en Ku-
delstaart. RKDES bedankt hierbij 
alvast al deze ondernemers voor 
hun bijdrage! De Blingo is toegan-
kelijk voor iedereen uit Kudelstaart 

en omstreken. Boekjes zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij de 
Gall & Gall in Kudelstaart voor 10 
euro. Aan de deur kunnen ook nog 
(extra) boekjes worden gekocht 
voor 12,50 euro. Met een boekje 
kan je vijf ronden meespelen en 
heb je dus een hele avond lol. Tij-
dens de avond worden er ook nog 
loten verkocht met extra mooie 
prijzen. Dus heb jij zin in een ge-
zellige avond met vrienden, vrien-
dinnen, buren, familie? Kom dan 
op zaterdag 15 december naar RK-
DES aan de Wim Kandreef. De deu-
ren staan vanaf 20.00 open!

Sinterklaas in Aalsmeer weer op stap
Gezellige Sinterklaasbingo 
met ouderen zorgcentra
Aalsmeer - Sinterklaas en de Pie-
ten van de stichting Sinterklaas in 
Aalsmeer hebben weer een ge-
zellige middag beleefd. Dit keer 
met de bewoners van de zorg-
centra Aelsmeer en ‘t Klooster-
hof. Er is woensdag 28 novem-
ber bingo gespeeld met de oude-
ren en buiten dat hier mooie prij-
zen mee te winnen waren, was 
het heel gezellig en hebben zo-
wel Sinterklaas, de Pieten en de 
bewoners genoten van dit spek-
takel. 
De bingo-middag werd afgeslo-
ten met een heerlijk advocaatje 

met slagroom. De Sint en de Pie-
ten werden bij de beide zorgcen-
tra enthousiast uitgezwaaid. “Ik 
heb zo genoten”, aldus een be-
woonster na afloop. “Wat zijn ze 
leuk en wat doen ze hun best om 
ook ons een gezellige Sinterklaas 
te laten beleven.” 
De Sint en de Pieten hebben het 
zelf ook reuze naar hun zin gehad. 
“We hebben met z’n allen weer 
een prachtige bingomiddag ge-
geven aan de oudere Aalsmeer-
ders van het Kloosterhof en zorg-
centrum Aelsmeer”, laten de he-
ren en dames weten. 

Gezellige Sintmiddag met 
Zonnebloem Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 1 december  
heeft De Zonnebloem Aalsmeer 
weer een gezellige middag geor-
ganiseerd voor haar deelnemers. 
Onder het genot van een kop-
je koffie en veel lekkers hebben 
zo’n tachtig  gasten en vrijwilli-
gers genoten van een leuke bij-
eenkomst. Met een leuk  gedicht 
werd de middag geopend en is er 
veel gepraat en  gezongen en tot 
ieders verbazing klopte om on-
geveer drie uur Piet op de deur 
gevolgd door Sinterklaas. Sinter-
klaas was een beetje vermoeid en 
was zijn grote boek vergeten, wel 
wist hij dat de afdeling met zo’n 
vier gasten op vakantie was ge-
weest en vroeg naar hun erva-
ringen en deze waren alleen zeer 
positief. Nadat hij bij iedere tafel 
even had stil gestaan en met me-
nig gast een hand had geschud 
vertrok hij weer naar zijn volgen-
de bestemming.
De sfeer zat er goed in en mede 
door de vele positieve reacties 
die het bestuur mocht ontvan-

gen kan teruggekeken worden 
op een zeer geslaagde middag. 

Gasten en vrijwilligers
Het bestuur hoopt haar gasten  
weer snel te kunnen uitnodigen 
voor een volgende bijeenkomst 
of uitstapje waaronder een be-
zoek aan het theater. Aanmelden 
bij de Zonnebloem  als gast of als 
vrijwilliger? Neem dan contact op 
met Jos van der Laan( voorzitter). 
via 06-25448638 of via email: jos.
van.der.laan@outlook.com.

Vijf jaar programma op Radio Aalsmeer

Sinterklaas bij jubileum 
Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
30 november vierden de makers 
van het radioprogramma Vrijdag-
avondcafé op Radio Aalsmeer sa-
men met Sint en zijn Pieten het 
5 jarig jubileum. Het was exact 
vijf jaar geleden dat deze beken-
de Aalsmeerse Sinterklaas op de 
startknop drukte bij presentator 
Ron Leegwater en zijn radioteam.
Alle vaste gasten en een aan-
tal enthousiaste luisteraars wa-
ren naar de studio gekomen om 
het mee te vieren. Ook de redac-
tie van de Meerbode is op visite 
geweest en heeft de programma-
makers gefeliciteerd met dit eer-

ste lustrum. Het programma kent 
vele vaste onderdelen en items 
en daar werd gezamenlijk nog 
eens op teruggeblikt. En Sint en 
Hoofdpiet deden mee aan het hi-
larische radiospelletje Soundme-
mory waarbij Piet de mok met 
zijn hele naam erop won. Terug-
luisteren kan via uitzending ge-
mist van Radio Aalsmeer.
Het team van Vrijdagavondcafé 
gaat er ook in dit zesde jaar en-
thousiast tegenaan en blijft het 
gezellige radiocafé op de vrijdag-
avond tussen 21.00 en 23.00 uur 
nog vele jaren maken.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Dag van de Rechten van de Mens
Schrijf mee tegen onrecht  
met Amnesty in de bieb
Aalsmeer - 10 December is de 
Dag van de Rechten van de Mens. 
Op deze dag komen wereld-
wijd honderdduizenden men-
sen in actie en schrijven brie-
ven voor mensen die onrecht 
is aangedaan. Ook in Aalsmeer 
wordt op zaterdag 8 december 
volop geschreven. In de biblio-
theek in de Marktstraat 19 wor-
den om 11.00 uur de deuren ge-

opend en wordt tot 17.00 uur 
geschreven voor Amnesty. Ook 
Wethouder Wilma Alink zal de-
ze dag aanwezig zijn. Bel voor 
meer informatie Martine: 06-
34561517 of stuur een mail naar:  
martine82.kroon@gmail.com. 
Kijk voor succesverhalen en infor-
matie over de personen voor wie 
geschreven wordt op www.am-
nesty.nl/write-for-rights-2018.
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Kaarten maken
dinsdag 11 december is er 
kaarten maken van 14.30 - 
16.30 uur in wijkpunt Voor 
Elkaer. Kosten € 2,- materialen 
aanwezig. 

Restaurant  ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 12 december 
een heerlijk 3 gangen-diner
met o.a. een goulash soep,
Wiener schnitzel, remoulade 
saus, gemengde salade,
doperwten + ham en ui,
gebakken aardappelen en 
chocolade pudding voor maar 
€ 12,- U bent vanaf 17.00 uur 
van harte welkom. Voor reser-
veringen Tel. 0297- 820979. 

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Heeft u hulp nodig bij het 
gebruik van uw mobiele 
telefoon, tablet, e-reader of 
laptop, dan kunt u woensdag 
13 december binnen lopen 
van 09.30 - 11.30 uur bij 
Multimedia. 

Spelletjesmiddag 
Kom gezellig spelletjes doen 
Op woensdag 12 december 
van 14.30 - 16.30 uur in Voor 
Elkaer. Spelletjes zijn voor 
iedereen. Heeft u zelf een 
kaartgroepje dan bent u 
ook van harte welkom. 

Wilt u een groepje 
samenstellen neem dan 
gerust contact op met het 
Wijkpunt! 

donderdag 13 december
Sjoelen vanaf 14.30 – 16.00 
uur. De Soos 14.00 - 16.00 uur.

Restaurant  ‘‘Voor Elkaer’’
vrijdag 14 december kunt 
u genieten van een romige 
komkommer soep + dille, 
varkenshaas in roomsaus met 
champignons,
geglaceerde Parijse wortel,
bieten salade + appel, rösti  uit 
de oven en vanille pudding + 
bessensap met slagroom naar 
keuze voor maar € 13,-. 
U bent vanaf 17.00 uur van 
harte welkom. Voor reserverin-
gen Tel. 0297- 820979. 

Winter Musica !
vrijdag 14 december is er
Winter-musica in wijkpunt 
Voor Elkaer met piano achter-
grond muziek met Bert Groen.
Er is warme glühwein en 
warme chocomelk met slag-
room verkrijgbaar voor €1,50.
Gezellig….laat even weten of 
je er bij bent. U bent welkom 
vanaf 14.30 uur. 

Kaarten maken

Activiteiten overzicht

Trudy van den Aardweg:
‘Zaai voelt voor mij als 
een warme handschoen’
Aalsmeer - Voedingsdeskundige 
en gewichtscoach Trudy van den 
Aardweg is wat je noemt een ech-
te ervaringsdeskundige. “Leer er 
maar mee leven”, zeiden de artsen 
tegen haar. Bij haar was het prik-
kelbare darmsyndroom gecon-
stateerd. Het leverde veel onge-
mak op en een forse gewichtstoe-
name. Toen zij zeven jaar geleden 
in gesprek kwam met iemand met 
een gluten intolerantie was er zo-
veel herkenning dat zij haar eigen 
voedingszoektocht is begonnen. 
“Ik heb het zelfherstellende ver-
mogen van mijn lichaam erva-
ren, ben nu klachtenvrij en heb 
het bij mij passende gewicht.” Tru-
dy komt oorspronkelijk uit de fi -
nanciële wereld. Had een drukke 
baan, maar zag toch kans om haar 
HBO studies (orthomoleculaire 
gewichtconsulente, en voedings-
deskundige) naast haar werk te 
voltooien. “Wat ik daar leerde was 
zo een openbaring. Ik leerde wat 
voeding kan doen in negatieve en 
positieve zin.” Haar bevrijding van 
pijn en verlies van overgewicht 
gaf haar zoveel kracht, passie en 
de overtuiging dat zij ook ande-
re - door artsen niet begrepen - 
mensen zou kunnen helpen. Haar 
nieuwe leef- en voedingstijl deed 
wonderen, heeft haar zoveel op-
geleverd, zoveel meer vreugde 
gegeven. Haar stralende voorko-
men is wellicht het mooiste be-
wijs. 

Trudieet
Anderhalf jaar geleden is Trudy 
haar eigen praktijk begonnen: 
Trudieet. Via een zeer uitgebreide 
vragenlijst wordt het klachtenpa-
troon ontrafelt. Zit het meer in het 

hormonale vlak, waar komt die 
vermoeidheid vandaan en waar-
om zijn er spijsverteringsklach-
ten? Ook is het mogelijk om via 
een eenvoudige bloedtest te ach-
terhalen of er een gebrek is aan 
vitaminen of mineralen. Verder 
komt ook leefgewoonte aan de 
orde. “Ik probeer mensen te laten 
ervaren wat voeding met je doet 
en wanneer je het goede voe-
dingspatroon aanhoudt, je ge-
zond op gewicht kunt blijven. En 
dat bewegen ook een onderdeel 
van gezond leven is, 30 minuten 
fl ink in beweging (kan verspreid 
over de dag) is voor de meeste 
mensen al voldoende. Leef vol-
gens de 80% (gezond) 20% (een 
beetje minder gezond) principe.’”

Duwtje in de rug
Inzicht krijgen dat je op de goe-
de weg bent. “ZAAI geeft mij een 
vriendelijk maar een beslist duw-
tje in de rug dat voor mij voelt als 
een warme handschoen: Ga maar, 
twijfel niet.” Het heeft Trudy van 
de Aardweg nu al een mooie sa-
menwerking opgeleverd met 
sportschool Plux in Uithoorn.
Janna van Zon 

Ondernemers en bezoekers (ruim 200) enthousiast
Uniek Stijl Event door samenwerking 
ondernemers valt in de smaak!
Aalsmeer - In slechts drie weken 
tijd is er afgelopen vrijdag 30 no-
vember een uniek Stijl Event op-
gezet door verschillende onder-
nemers uit de regio. Van vroe-
ger uit was er altijd al een samen-
werking tussen Van der Schilden 
(Lingerie) en Van der Schilden, de 
meubelzaak op de Oosteinder-
weg. Deze ondernemers hadden 
het er al eens over gehad hoe het 
zou zijn als de volgende genera-
tie wederom een modeshow zou 
houden in een meubelzaak. Dit 
was namelijk in een ver verleden 
al eens gedaan. Van der Schilden 
(meubelen) is inmiddels in een 
nieuwe opzet doorgegaan als 
Montel/Enzo Luca in Amstelveen. 
Een prachtige meubelzaak in Bo-
venkerk die zich zeer goed leent 
voor een leuk event. Na de eerste 
contacten werd er direct enthou-
siast aangehaakt door diverse on-

dernemers uit Aalsmeer en Am-
stelveen.

Modeshow, hapjes en 
drankjes
De modeshow werd door van 
der Schilden (Lingerie), Siphra ‘s 
Studio (damesmode) en Gent-
lemen’s Place (herenmode) ver-
zorgd. De show die door dames 
en heren op ongedwongen wij-
ze werd gepresenteerd viel goed 
in de smaak bij de ruim 200 aan-
wezigen. 
Over smaak gesproken, de smaak-
papillen werden ruimschoots ver-
wend door de fantastische hapjes 
die door Catering Aalsmeer wer-
den verzorgt. Zalmwraps, sushi 
en de vele luxe borrelhapjes za-
gen er prachtig uit en smaakten 
nog veel beter. Maar een event 
maakt dorstig en die taak had 
Gall en Gall van Lammeren uit Ku-

delstaart uitermate goed aange-
pakt. Een wijnproeverij met heer-
lijke wijnen maakte dat vele aan-
wezigen de wijnkeus voor het ko-
mende kerstdiner al konden ma-
ken. Heel Montel/Enzo Luca was 
nog eens extra mooi aangekleed 
door Peter en Marianne Stokman 
Bloemsierkunst. Voor de komen-
de kerstdagen lieten zij zien hoe 
je je huis met leuke bloemdeco-
raties helemaal in kerstsfeer kan 
brengen.
Bij de entree werden twee prach-
tige auto ‘s gepresenteerd door 
Autobedrijf Maas. Deze onderne-
mer is ook spontaan ingestapt bij 
het Stijl Event. Waardoor het Stijl 
Event nog grootser aangepakt 
kon worden. De ondernemers 
gaven ook nog prachtige prijzen 
weg. Een fauteuil, een winterpak-
ket voor de auto, een kerstboom, 
diverse bonnen voor lingerie en 

damesmode en onder andere 
een mooie merino wollen trui. 
Het werd een leuke avond waar-
bij als hoofdprijs zelfs een week 
verblijf in Tante Rosa werd weg-
gegeven. Tante Rosa is het Zwit-
serse knusse vakantiehuis van 
de familie Joore-Pannekoek uit 
Aalsmeer. 

Vakkennis
Het werd een onvergetelijke 
avond waarbij de mensen bij de 
uitgang ook nog eens een goed 
gevulde goodiebag mee kregen.
Velen aanwezigen gaven aan dat 
ze blij verrast waren door het-
geen wat kosteloos aangeboden 
werd door de diverse onderne-
mers. Ook voor de koffi  e van de 
barista’s van de Koffi  e TukTuk en 
het lekkere gebak van Prenger 
uit Amstelveen stond men graag 
even in de rij.
De ondernemers hoopten met 
deze unieke avond vele mensen 
te inspireren om hun winkel te 
bezoeken. Shoppen via internet 
is leuk, maar gewoon winkelen 
onder het genot van een goede 
kop koffi  e en een goed gesprek 
brengt zoveel meer! De onder-

Gerard Alderliefste bij 
Bob & Gon: Zo mooi!
Aalsmeer - Zondag 2 december 
ontvingen Bob & Gon in de bo-
venzaal van De Oude Veiling Ge-
rard Alderliefste. De middag was 
om een paar zaken bijzonder. Ten 
eerste vierde Bob zijn zestigste 
verjaardag met honderd mensen 
en ten tweede lieten Bob & Gon 
zien dat zij met hun programma-
keuze - ondersteund door KCA - 
van het komende seizoen het pu-
bliek verrassen met artiesten die 
zorgen voor optredens die je niet 
snel gaat vergeten. Deze middag 
ging het publiek naar huis met 
een gevoel van: “Wat zijn wij toch 
eigenlijk gelukkige mensen en 
wat boff en wij met ons brein.”
Gerard Alderliefste is een man 
met veel talenten en dat bete-
kent dat je in je leven keuzes 
moet maken: Wordt het Frans 
studeren, naar het conservatori-

um of toch kiezen voor genees-
kunde? Ondanks de leuke Fran-
se leraar op de middelbare school 
die zijn leerlingen door middel 
van Franse chansons de taal bij-
bracht, viel die keuze af even-
als het conservatorium. Gerard 
volgde zijn hart ging genees-
kunde studeren - zou na het af-
ronden van zijn studie gaan wer-
ken als verslavingsarts - maar om-
dat het leven zonder muziek on-
denkbaar was, trok Alderliefste 
tijdens zijn studie vele avonden 
met de band door het land. Later 
trad hij op bij Paul de Leeuw, be-
geleide kunstenaar Martijn Krab-
bé en werkte samen met Cor Bak-
ker. Via de getoonde fi lmbeelden 
kreeg het publiek een aardige kijk 
achter de schermen. Wat Ramses 
Shaff y in het leven van Alderlief-
ste heeft betekend, werd duide-

nemers zijn enthousiast en willen 
graag hun vakkennis aan u over-
dragen, zodat u de feestdagen in 
stijl door kunt brengen.

De laatste vraag die iedereen dan 
ook aan het eind van de avond 
stelde: Wanneer is de volgende 
editie van dit Stijl Event?

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis
Natuur is de rode draad 
in werk 4 kunstenaars
Aalsmeer - De allernieuwste ex-
positie in het Oude Raadhuis is 
er één die zeer goed past bij de 
tijd van het jaar. Vier kunstenaars 
die vakmanschap hoog in het 
vaandel hebben staan, tonen er 
sprookjesachtige thema’s, siera-
den, betoverende landschappen 
en mythische werelden. De ten-
toonstelling wordt aanstaande 
zaterdag 8 december om 16.00 
uur door de kunstenaars ge-
opend samen met kunstcommis-
sievoorzitter Heleen van Haaften 
van KCA. Het is een heel diverse 
expositie geworden met kunst, 
dat als cadeau onder de kerst-
boom niet zou misstaan in deze 
maand van feest en licht.
Het is een veelzijdige verrassen-
de expositie van vier kunste-
naars die zo ieder een eigen we-
reldbeeld hebben. Gek genoeg 
zit het elkaar niet in de weg. Dat 
komt misschien doordat het the-
ma natuur in al het werk terug 
te vinden is. Zo zijn er poëtische 
landschappen van fotograaf El-
len de Vries. Ze is een purist die 
werkt met de Rolls Royce onder 
de camera’s, een analoge Hassel-
bad. Aan beeldbewerking doet ze 
niet. Ze streeft naar fotografi e die 
eerlijk en puur is. Het levert beel-
den op die steeds net even an-
ders zijn. Zo creëert ze haar eigen 
landschappen die de kijker uitno-
digen met haar blik mee te kijken 
en te voelen. En die landschap-
pen verschillen steeds weer en 
komen van over de hele wereld, 
maar mensen zijn er niet te zien. 
Bijzonder om te zien.

Bloemen en vlinders
Sylvia Blickman wil zich geen 
edelsmid of sieradenmaker noe-
men. Ze maakt objecten die 
draagbaar zijn. Haar werk is veel-
al op de natuur geïnspireerd en is 
in tal van museale collecties on-
dergebracht. Bloemen, vlinders, 
kwallen, hortensia’s, lijnen op een 
herfstblad of een theeroos het in-
spireert haar allemaal. Tere za-
ken die ze onder de aandacht wil 
brengen met haar sieraden die 
ze zelf liever kunstobjecten om 
te dragen noemt. Haar objecten 
hebben namen als ‘Groot Lief-
desdier’ en ‘Windding’. Het gaat 

haar steeds om het detail om het 
kwetsbare. Om dat voor elkaar 
te krijgen heeft ze in haar atelier 
in Haarlem alleen al tachtig ver-
schillende hamers keurig op een 
rij liggen. 

Magische panorama’s
De in Noorwegen gevestigde 
kunstenaar Simone Hooymans 
brengt inkttekeningen van los-
se elementen van landschappen 
via de computer tot leven. Ze be-
werkt niet alleen beelden maar 
schept er werelden mee. Samen 
vormt zij ze tot magische pano-
rama’s die tijdloos, mysterieus 
en dromerig zijn met een onheil-
spellende ondertoon. Een onder-
liggend thema in haar werk is het 
terugtrekken van de natuur. Haar 
animaties en tekeningen zijn op-
genomen in collecties in Neder-
land, UK en in Noorwegen.

Droomwerelden
De vierde kunstenaar is Bethany 
de Forest. Zij bouwt kerken van 
ham, theaters van snoepgoed, ijs-
paleizen van kaarsvet en legt par-
ken aan met groenten. Van de 
maquettes die ze hiermee bouwt 
maakt ze surrealistische foto’s 
van droomwerelden waarin het 
steeds een tikje duister en myste-
rieus is. Dat doet ze met een zo-
geheten pinhole camera. Dat is 
een camera zonder lens. In plaats 
daarvan wordt een klein gaat-
je gebruikt. De scherpte hangt af 
van de grootte van het gaatje en 
van de afstand tussen het gaat-
je en de fi lm. Een nadeel van een 
gaatjescamera is dat er door het 
kleine gaatje maar weinig licht 
valt en dat er dus een lange be-
lichtingstijd nodig is. Het levert 
werk op dat steeds weer verrast. 
Zij heeft een installatie gebouwd 
in de kleine en in de tuinzaal.
Al met al is het de kunstcom-
missie van KCA gelukt een vier-
tal kunstenaars in huis te halen 
die wat te bieden hebben en die 
met hun werk ervaringen delen. 
Alleszins de moeite waard om te 
bezoeken in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat. Dat kan tot 
20 januari iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

lijk gemaakt middels de ontroe-
rende documentaire die gemaakt 
is in 2005. Het is één van de hoog-
tepunten uit de indrukwekkende 
show ‘Dubbelleven’. Het publiek 
deelde ook mee in zijn ervarin-
gen met verslaafden. De verhalen 
werden op een buitengewone 
liefdevolle maar ook geestige wij-
ze verteld. Want treurigheid kan 
gelukkig ook soms met humor 
gepaard gaan. Het was de juist 
afstemde mix van beide die dit 
optreden zeer waardevol maak-
te. Geen doorsnee middagen bij 
Bob & Gon, maar middagen die je 
mee naar huis neemt en waar je 
nog dagen plezier aan kunt bele-
ven. Alderliefste vatte de middag 
zelf samen met een lied dat als ti-
tel had: ‘Zo mooi om te janken zo 
mooi’.

Bob & Gon klassiek
Het volgende Bob & Gon pro-

gramma draagt weer een heel 
ander karakter. Zondag 13 janu-
ari speelt Harpduo Dyade. Het 
duo trad eerder op bij de klas-
sieke KCA concerten en komt op 
vele verzoek terug naar De Ou-
de Veiling. Voor dit sprankelende 
nieuwjaarsconcert zijn nog een 
aantal kaarten bij wijnhandel Wit-
tebol verkrijgbaar. 
Janna van Zon 
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Auto zwaar beschadigd 
na botsing met paal
Aalsmeer - Woensdag 28 novem-
ber rond negen uur in de avond 
is op de Aalsmeerderweg een au-
to tegen een lantaarnpaal gere-
den. De auto raakte door de klap 
zwaar beschadigd. Een ambulan-
ce is ter plaatse geweest en heeft 
de bestuurder gecontroleerd. Hij 
bleek niet gewond geraakt te zijn.
De politie heeft de bestuur-

der laten blazen. Hij bleek on-
der invloed van alcohol te verke-
ren. Onderzocht wordt of dit een 
strafbare hoeveelheid betrof.
De politie doet onderzoek naar 
de toedracht van het ongeval. De 
auto is later op de avond wegge-
sleept.

Foto: VTF - Laurens Niezen.

Politie zoekt getuigen!
Boomstam in brand op 
het Stokkeland
Aalsmeer - De brandweer is zon-
dag 2 december even na half één 
in de middag opgeroepen voor 
een buitenbrand op het Stokke-
land in het Centrum.
Volgens een buurtbewoner is de 
boomstam aangestoken, moge-
lijk met vuurwerk. Een man die 
zijn hond uitliet heeft bij het zien 
van de vlammen direct de brand-
weer gebeld. De brandweer heeft 
het brandje snel kunnen blus-

sen. Voor alle zekerheid is het nog 
smeulende gedeelte van de stam 
afgezaagd. Gelukkig is de schade 
niet groot. 
Wie de brand heeft aangestoken 
is niet bekend. De politie doet on-
derzoek. Inwoners die hier infor-
matie over hebben, worden ver-
zocht contact op te nemen via 
0900-8844 of anoniem via 0800-
7000.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Groot drugsonderzoek politie
12.000 XTC-pillen en MDMA 
in opslagloods in Aalsmeer
Aalsmeer - Bij een groot drugs-
onderzoek heeft de politie door 
heel Nederland twaalf personen 
aangehouden die betrokken zijn 
bij grootschalige productie en 
export van verdovende midde-
len. Op verschillende locaties zijn 
aanhoudingen verricht en wonin-
gen doorzocht. In Aalsmeer zijn 
in een opslagbox 20 kilo MDMA 
en 12.000 XTC-pillen aangetrof-
fen. De actie van de politie vond 
plaats op maandag 26 november 
en spreidde zich door heel Ne-
derland. In onder andere Utrecht, 
Vleuten, Woerden, Maarssen, 
Houten, Waardenburg, Almere, 
Lopikerkapel en Aalsmeer zijn 
aanhoudingen en doorzoekin-
gen verricht in woningen en op-
slagplaatsen. De aangehouden 
verdachten zijn twaalf mannen 
en vrouwen tussen de 38 en 61 
jaar oud. In Maarssen werd een 
persoon op heterdaad aange-
houden bij het produceren van 
XTC-pillen. In de ruimte stonden 
twee werkende tabletteermachi-
nes, die ingesteld waren op de 
productie van 18.700 pillen per 
uur. Verder vond de politie hier 
ruim 44 kilo MDMA poeder, 26 ki-
lo XTC-pillen en ruim 33 kilo aan 
poeder om pillen van te maken.

Bij de doorzoekingen is naast de 
aanzienlijke hoeveelheden ver-
dovende middelen en grondstof-
fen voor het produceren ervan, 
bijna een miljoen euro contant 
geld aangetroffen. Hoofdzake-
lijk biljetten van twintig en vijftig. 
Ook zijn twee vuurwapens met 
munitie en drie alarmpistolen ge-
vonden. Verdere zijn onder ande-
re vrachtwagens, luxe auto’s en 
een geldtelmachine in beslag ge-
nomen. De politie heeft bij de ac-
tie ook geld- en drugshonden in-
gezet. Bovendien is expertise in-
gezet van forensische opsporing, 
digitale opsporing, de Landelij-
ke Faciliteit Ontmantelen (LFO) 
en de Belastingdienst. Meerde-
re aanhoudingen en doorzoekin-
gen in de nabije toekomst wor-
den niet uitgesloten. De verdach-
ten worden voorgeleid voor de 
rechter-commissaris.
Tekst en foto: Politie.nl

Verhoog saamhorigheid in de wijk, buurt of flat
Wijkagent Erik van den Brun in actie voor 
alleenstaanden: ‘Geen lege stoel met Kerst’
Aalsmeer -  Bij wijkagent Erik 
van den Brun is het thuis al ve-
le jaren een traditie. Met de Kerst 
wordt aan familieleden gevraagd 
iemand mee te nemen naar het 
kerstdiner. “Een klein gebaar naar 
iemand die anders waarschijnlijk 
alleen thuis zou zijn. Soms zitten 
we met 20 tot 25 mensen en dat 
is reuze gezellig. Aan het einde 
van de avond zijn de eerst wild-
vreemden vrienden en blijft er 
veelal contact. We hebben zelfs 
eens een telefoontje gehad van 
iemand die vroeg of het kerstdi-
ner weer werd georganiseerd en 
of ie er weer bij mocht zijn”, ver-
telt de wijkagent voor het Cen-
trum. “We toveren de kamer om 
in kerstsfeer, zetten tafels neer en 
serveren allerlei gerechtjes. M’n 
zwager en ik houden van koken, 
dus dat facet nemen wij voor re-

kening. We kijken er ieder jaar 
naar uit. Om te mogen koken en 
om nieuwe mensen te ontmoe-
ten. We hebben er echt goede er-
varingen mee.”

Uitnodigen
En nu heeft Erik bedacht dat de 
familietraditie ook saamhorig-
heid in wijken en buurten kan ge-
ven. ‘Geen lege stoel met de Kerst’ 
is zijn motto en hij roept inwo-
ners op om iemand uit de straat 
of uit de flat uit te nodigen om 
aan te schuiven bij het kerstdiner. 
“Iemand die anders alleen zou 
zijn. Kijk rond in je wijk of straat, 
stap op deze persoon af en nodig 
hem of haar uit. Je haalt iemand 
uit zijn of haar isolement en leert 
elkaar beter kennen. Het is mij 
opgevallen tijdens mijn rondes 
in wijken dat sommige buren niet 

Met subsidie Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)
Aan de slag in fases met renovatie 
van Dorpshuis Kudelstaart 
Kudelstaart - “Het gaan gebeu-
ren, het licht staat op groen, we 
gaan aanstaande maandag aan 
de slag”, aldus een enthousias-
te Nico Otto tijdens de presen-
tatie over de renovatie van het 
Dorpshuis Kudelstaart afgelopen 
woensdag 28 november. Het ver-
ouderde ‘huis van Kudelstaart’ is 
toe aan een modern jasje en voor 
deze grondige verbouwing is 
geld beschikbaar gesteld door de 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS). 
Joost Wagemaker van SLS was 
aanwezig om een toelichting te 
geven waarom de subsidie wordt 
verstrekt. “De SLS geeft subsidie 
aan initiatieven die de sociale co-
hesie verstevigen en de leefbaar-
heid bevorderen. Het Dorpshuis 
is er voor alle inwoners en door 
de renovatie wordt de toegan-
kelijkheid voor het hele dorp be-
ter en aantrekkelijker. SLS draagt 

graag een steentje bij aan deze 
saamhorigheid.”

Verbouwen in fases
De verbouwing van het Dorps-
huis tot multifunctioneel gebouw 
gaat plaatsvinden in fases, het 
activiteitenprogramma gaat ge-
woon door. Er wordt zelfs reke-
ning mee gehouden! Bouwfase 1 
start op 3 december en als eerste 
wordt de achterzijde gerenoveerd 
en staan inpandige aanpassingen 
hier in de planning. Voor 12 febru-
ari moet dit klaar zijn, want dan 
gaat er carnaval gevierd worden.

Carnaval en feestweek
Na de carnavalsweek gaat de 
draad weer opgepakt worden en 
is bouwfase 2 aan de beurt. Het 
Dorpshuis krijgt een nieuwe en 
grotere entree. Veel glas en een 
lichtkoepel gaan er voor zorgen 
dat de hoofdingang meer volume 

krijgt. Ook de toiletgroepen wor-
den verniewd, de keuken geheel 
nieuw ingericht, de vloer in de 
grote zaal wordt aangepakt en er 
wordt airconditioning aangelegd.
Het podium willen de initiatiefne-
mers niet kwijt, de toneelvereni-
ging wil men graag houden, maar 
er wordt wel gedacht om met een 
soort (tijdelijke) trapconstruc-
tie het podium en de grote zaal 
meer met elkaar te kunnen ver-
binden voor als er bezoek is van 
een groot gezelschap. De wijk-
zorg houdt haar eigen ruimte. De-
ze wordt niet verkleind, wel opge-
knapt en er wordt een eigen op-
gang gerealiseerd aan de zijkant 
van het gebouw. Volgens plan-
ning is dit alles voor de bouwva-
kantie klaar. Met de derde en laat-
ste fase wordt na de feestweek 
in Kudelstaart aangevangen. Op 
het parkeerterrein gaat weer een 
beachvolleybaltoernooi georga-

niseerd worden en besloten is 
om pas na dit evenement te star-
ten met het opnieuw bestraten 
van het terrein en de slechte be-
schoeiing gaat in deze fase onder 
handen genomen worden. Aan 
verduurzaming is ook gedacht. 
Het pand gaat beter geïsoleerd 
worden en gekeken gaat worden 
of er op het dak zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden.

Vliegtuig met geld
Eind september 2019 moet de to-
tale vernieuwing dan een feit zijn 
en is het Dorpshuis weer modern 
en concurrerend ten opzichte van 
andere feestlocaties. Leon Busker-
molen benadrukte dat het Dorps-
huis absoluut geen commercieel 
bedrijf gaat worden, maar vroeg 
wel om een stukje bewustwor-
ding. “Het Dorpshuis is van ons 
allemaal, daar moeten we ook al-
lemaal voor zorgen. We hoeven 
geen geld te verdienen, maar we 
moeten het Dorpshuis wel onder-
houden. Er komt tot slot niet ieder 
jaar een vliegtuig met geld voor-
bij.”

Feest vieren
Gedacht wordt aan de oprichting 
van een fonds of stichting Vrien-
den van het Dorpshuis. Alhoe-
wel de bezettingsgraad van het 
Dorpshuis groot is, hopen de ini-
tiatiefnemers dat er nog meer ge-
bruik gemaakt gaat worden van 
dit ‘huis van Kudelstaart’. “Het 
Dorpshuis is na de renovatie een 
serieuze plek voor iedereen die 
wat te vieren heeft”, aldus Leon in 
een hint naar de aanwezigen.

Twee stuurgroepen
Omdat het Dorpshuis open blijft 
tijdens de renovatie dienen al-
le bouwactiviteiten goed op el-
kaar afgestemd te worden. Hier-
voor zijn twee stuurgroepen op-
gericht. Het bouwteam bestaat 
uit Gert Kok, Eppo Buskermolen, 
Rob Raggers, Frans van den Aard-
weg, Nico Otto en Freek Veene-
mans. In het exploitatieteam heb-
ben Jan Hoogenbosch, Cor Brus-
sen, Arie de Vos, Jitse Krenn en Le-
on Buskermolen zitting genomen. 
Voor alle verslaglegging draagt 
Claudia Zethof zorg. De verbou-
wing en vernieuwing staat onder 
leiding van architectenbureau Ri-
chard Pannekoek. Zoals aange-
kondigd tijdens de info-avond is 
afgelopen maandag 3 december 
een aanvang gemaakt met de re-
novatie.

Inbraken auto’s 
en woningen

Aalsmeer - De afgelopen week 
zijn er weer enkele woninginbra-
ken gepleegd. Ditmaal hebben 
dieven toegeslagen in het Cen-
trum. Onder andere zijn wonin-
gen aan de Helling en in de Ring-
vaartzijde bezocht. Even de deur 
uit? Laat een lichtje aan en sluit 
alle ramen en deuren goed af. 
Ook heeft de politie weer aangif-
tes moeten opnemen van dief-
stallen uit auto’s. De politie raadt 
aan om geen kostbare spullen, 
zoals laptops en navigatiesyste-
men, in auto’s te laten liggen. Ook 
niet in de kofferbak. Geen inbre-
kers geen enkele kans om uw ei-
gendommen te stelen!

Waarschuwing politie
Trap niet in ‘babbels’ van 
computer-criminelen
Aalsmeer - De politie heeft de 
domeinnaam klantenservicene-
derland.nl uit de lucht laten ha-
len. Wie de website met deze do-
meinnaam bezocht, kreeg te ma-
ken met criminelen uit Zuid-Azië 
die tegen het betalen van een 
som geld beloofden computer-
problemen op te lossen. Ook luk-
te het in bepaalde gevallen om 
de rekening van een slachtoffer 
leeg te trekken. Ook in Aalsmeer 
en Uithoorn heeft de politie een 
aantal van deze aangiftes binnen 
gehad. Mocht u/jij een Engelsta-
lige helpdeskmedewerker aan 
de telefoon krijgen, hang direct 

op en zeg geen gebruik te wil-
len maken van deze dienst. Geef 
nooit toestemming om de com-
puter over te laten nemen en in-
stalleer geen programma’s op 
verzoek van de beller. Zelfs niet 
als deze persoon zegt van een be-
kend softwarebedrijf zegt te zijn!
Maak geen geld over op ver-
zoek van de helpdeskmedewer-
ker/ster en voldoe niet aan be-
taalverzoeken. Informeer familie, 
vrienden en kennissen over de-
ze vorm van oplichting en doe 
aangifte of melding bij de politie. 
Meer informatie is te vinden op  
www.politie.nl.

14 Kandidaten 
burgemeester 

Amstelveen
Amstelveen - Naar het ambt van 
burgemeester van de gemeente 
Amstelveen hebben veertien per-
sonen gesolliciteerd, tien manne-
lijke en vier vrouwelijke kandida-
ten. Dit heeft J.W. (Johan) Rem-
kes, commissaris van de Koning 
in Noord-Holland, meegedeeld 
aan de gemeenteraad van Am-
stelveen. Van deze kandidaten 
hebben/hadden twaalf personen 
een (fulltime) functie in het (lo-
kaal) openbaar bestuur, twee per-
sonen hebben/hadden een func-
tie daarbuiten. De nieuwe burge-
meester zal naar verwachting in 
mei 2019 worden benoemd.

of nauwelijks contact met elkaar 
hebben. Het kerstdiner kan hier 
verandering in brengen, geeft 
saamhorigheid in de wijk of de 
flat en wie weet ontstaan er hier-
na nog meer gezamenlijke buurt-
initiatieven.”

Traditie overnemen
Uit ervaring weet Erik dat het echt 
niet alleen ouderen zijn die alleen 
de Kerstdagen doorbrengen. “Ook 
veel dertigers tot vijftigers voelen 
zich regelmatig eenzaam, maar 
niet met Kerst als het aan mij ligt. 
Een alleenstaande van de sport-
club of vereniging uitnodigen 
kan natuurlijk ook. Ik vind het een 
mooie kerstgedachte en ik hoop 
dat veel inwoners onze familietra-
ditie gaan overnemen.”
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Woningbouw bij Atletiekbaan ter 
compensatie kosten renovatie?
Aalsmeer - De commissie Ruim-
te & Economie heeft op dinsdag 
27 november vergaderd. Diverse 
onderwerpen stonden ter behan-
deling op de agenda. Als eerste 
is gesproken over de renovatie 
van het sportcomplex Sportlaan 
43 (atletiekbaan en extra tennis-
banen) behandeld. De commis-
sie werd gevraagd een advies te 
geven over de verhoging van het 
krediet met €512.500.

De meeste fracties gaven aan 
moeite te hebben met deze ver-
hoging. Zodoende werd de wet-
houder verzocht om te onderzoe-
ken of de kosten (gedeeltelijk) te-
rugverdiend kunnen worden bij-
voorbeeld door op een deel van 
het sportcomplex woningen 
(maximaal 25 in verband met LIB-
zone Schiphol) te realiseren.  In 
de raadsvergadering van donder-
dag 13 december zal de gemeen-

teraad een besluit nemen over 
het voorstel.

Overlast arbeidsmigranten
Daarna kwam het huisvesten 
van arbeidsmigranten in woon-
wijken aan de orde. De commis-
sie had vragen over de totstand-
koming van het afstandscrite-
rium van 50 meter ter voorko-
ming van clustering. De mees-
te fracties gaven te neigen naar 

een ruimer afstandscriterium. 
Daarnaast werden veel vragen 
gesteld mede om duidelijk te 
krijgen welke mogelijkheden er 
zijn om overlast te voorkomen 
of om overlastsituaties op te los-
sen. 

Perspectief voor Bovenlanden
Vervolgens hebben de fracties 
gediscussieerd over de ontwikke-
ling van een visie voor de Boven-
landen Oosteinderweg. Er wordt 
een visie ontwikkeld om verdere 
verrommeling van het gebied te-
gen te gaan, de kwaliteit van de 
natuur- en landschap te vergro-
ten en ondernemers in het ge-
bied een duidelijker perspectief 
te bieden. De commissie stelde 
een aantal vragen over de ver-
houding tussen recreatie en na-
tuur, de ontwikkelings-moge-
lijkheden van bedrijven, de wij-
ze van participatie van betrokke-
nen en over verkeer. In de raads-
vergadering van 13 december zal 
dit onderwerp verder besproken 
worden.

Ligplaatsenverordening
Tot slot werd de Ligplaatsenver-
ordening Aalsmeer 2018 bespro-
ken. Er werden vragen gesteld 
over de handhaafbaarheid van 
het tijdelijk bewonen van woon-
arken voor recreatie en over het 
mogelijk maken van het hele jaar 
door recreëren in woonarken die 
zich niet in jachthavens bevin-
den. Ook over dit onderwerp zal 
nog verder gediscussieerd wor-
den in de raadsvergadering. De 
hele vergadering terugluisteren 
kan via de website van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl.

“Ik word goed bijgepraat over Aalsmeer”
Ivica Timman nieuwe directeur van 
OBS Samen Een in Centrum
Aalsmeer - Sinds het nieuwe 
schooljaar is er een nieuwe di-
recteur aangesteld voor openba-
re basisschool Samen Een in het 
Centrum. Ivica Timman (35) komt 
uit het onderwijs. Ze stond jaren 
voor de klas: “Na mijn behaalde 
Pabo diploma ben ik al voor de 
klas gaan staan op een school in 
Amsterdam. Ik kom uit Amstel-
veen en woon daar nog steeds. 
Ik draaide groep 7/8 in de boven-
bouw. Daarna werd ik teamleider, 
ook van de bovenbouw, vervol-
gens heb ik verschillende cursus-
sen en studies gevolgd; manage-
ment, teamleiding en ook de di-
recteurenopleiding. Ik bleef op 
die school teamleider maar vond 
het nog steeds leuk om voor de 

klas te staan. Eigenlijk vind ik dat 
nog steeds �jn. Ik heb daar nu 
een andere rol in, maar ik wil de 
sfeer die je in de klas kunt krijgen 
graag doortrekken voor een he-
le school. Dat is mijn doel. Ik pro-
beer heel erg open te zijn naar 
alle kinderen. De deur staat let-
terlijk ook altijd open. Kinde-
ren mogen alles komen vragen; 
leuke dingen, minder leuke din-
gen. Heel laagdrempelig en op 
de kinderen gericht.” Hoe Ivica in 
Aalsmeer terechtgekomen is zegt 
zij het volgende: “Ik had natuur-
lijk op die school in Amsterdam 
twee petten op; leerkracht en 
teamleider, en wilde eens kijken 
welke richting ik op wilde. Dat is 
ruim twee jaar geleden. Ik ben op 

verschillende scholen gaan kij-
ken. Van hoogbegaafd onderwijs, 
tot het geven van robotlessen en 
particulier onderwijs. Allemaal als 
juf, gewoon om te proeven. Hier-
na wist ik dat ik het liefst echt be-
zig ben met lijnen uitzetten. Ik wil 
onderwijs naar een hoger plan 
brengen. Dat is de reden dat ik, 
toen ik de advertentie zag van 
deze school, om dit te gaan doen. 
Weg voor de klas en de volgende 
stap zetten!” Ze vervolgt enthou-
siast: “Ik pas hier ook goed; De ge-
moedelijke sfeer, de kinderen die 
centraal staan bij alle dingen die 
ze nodig hebben en het thema-
tische onderwijs dat hier net ge-
start is.”

 Ivica Timman bij de voordeur aan de kant van de Weteringstraat.

Thematisch leren
Thematisch onderwijs? Leg uit. 
“Vroeger leerden we Aardrijks-
kunde, Geschiedenis en Biologie, 
maar nu leren de kinderen, aan de 
hand van thema’s, verschillende 
vaardigheden aan. Het is een an-
dere kijk op onderwijs geven. Je 
bent heel erg bezig met het kin-
deren betrokken te laten raken bij 
diverse onderwerpen. Dus niet al-
leen maar weetjes en feitjes stam-
pen, maar gericht op samenwer-
ken, discussiëren, doelen beden-
ken, de beleving, het met elkaar 
doen. Jaartallen leren is achter-
haald. Uiteraard werken we met 
tablets. Je kunt tegenwoordig al-
les opzoeken, maar hóe zoek je 
dan iets op? Dat is in deze tijd be-
langrijk.” Meer informatie over de-
ze ‘Alles-in-een’ methode is te vin-
den op de website van de school; 
www.obssameneen.nl. 

Continue-rooster
Samen Een is goed bezig met 
de visie voor de toekomst. Vol-
gend seizoen gaat bijvoorbeeld 
het continue-rooster ook hier 
van start. Op de vraag hoe Ivica 
Aalsmeer vindt, antwoordt ze als 
volgt: “Ik ontdek steeds meer hoe 
de Aalsmeerders in elkaar ste-
ken; Nuchtere mensen, vriende-
lijk, no nonsens, harde werkers, 
met beide voeten op de grond. 
Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg. Die mentaliteit. 
Ik heb al een rondleiding gehad 
in de Historische Tuin, er wordt 
verteld over de seringenakkers. 
Ja, ik word goed bijgepraat over 
Aalsmeer. Het is echt anders dan 
in de stad werken, maar dat dorp-
se bevalt me wel. Wat hetzelfde 
is; kinderen blijven kinderen en 
de leerkrachten zijn betrokken 
en dat is overal zo. Ivica Timman 
is blij dat ze deze stap heeft ge-
nomen en heeft het erg naar haar 
zin. Haar werkdagen zijn maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag. Op de woensdagen is zij er 
voor haar ‘dametjes’ van vier en 
zes jaar oud.
Door Miranda Gommans

Uitnodiging voor inwoners

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

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

1 Euro meer voor grote grijze afvalcontainer

Raadsvergadering over 
belastingverordeningen

stilgestaan bij het overlijden van 
oud-raadslid en oud-wethou-
der Theo van Kempen. Daarna 
wordt als eerste gepraat over de 
archiefverordening en het be-
sluit informatiebeheer Aalsmeer, 
gevolgd door het onteigenings-
plan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 
en 7. De fractiebudgetten wor-
den vastgesteld, evenals de be-
lastingverordeningen en de frac-

ties wordt gevraagd in te stem-
men met aanpassing van de Al-
gemene Plaatselijke verordening. 
Wat belastingverhogingen be-
treft hoeven inwoners zich niet 
veel zorgen te maken. De afval-
sto�enhe�ng voor de grote grij-
ze container wordt 1 euro duur-
der, de rioolhe�ng blijft gelijk en 
overige tarieven (hondenbelas-
ting, marktgelden, reclamebelas-
ting en forensenbelasting) verho-

Bestuurlijke Regiogroep Schiphol
Groei Schiphol? Eerst voor 
inwoners rechtszekerheid 
Aalsmeer - De Bestuurlijke Re-
giegroep Schiphol (BRS), onder 
leiding van gedeputeerde Adnan 
Tekin (Schiphol), blijft ook na het 
lezen van de concept MER vast-
houden aan de eerder gepubli-
ceerde inzet van de BRS. Geen 
vlucht naar voren, eerst juridische 
borging van het huidige stelsel 
tot 500.000 vluchten en de open-
stelling van Lelystad als onder-
deel van de afspraken over selec-
tiviteit. Gedeputeerde Adnan Te-
kin en voorzitter BRS: “Ik ben heel 
blij dat de concept-MER nu ein-
delijk voor iedereen openbaar is, 
want daar hebben wij op geha-
merd. Wij willen snel af van het 
huidige gedoogbeleid en willen 
het huidige stelsel vastleggen in 
een LVB en het LIB. Geen vlucht 
naar voren voordat dit is vastge-
legd. Het is tijd dat de inwoners 
eindelijk rechtszekerheid krijgen, 
daar maken wij ons hard voor.“
De hub-functie van Schiphol 
staat wat de BRS betreft niet ter 
discussie, maar op dit moment 
zijn er nog te veel onderwerpen, 
zoals gezondheid, CO2, geluids-
hinder en veiligheid, waar in de 
komende jaren in het kader van 
de luchtvaartnota nadere afspra-
ken over moeten worden ge-
maakt.

Impact van de luchtvaart
De MER laat goed de spanning 
zien binnen de huidige afspra-
ken. Volgens de gelijkwaardig-
heidscriteria is er inderdaad ruim-
te voor groei. Maar het verhaal 
binnen de contouren laat ook 
zien dat de belasting binnen de 

contouren (het gemiddeld aantal 
uren per dag dat de diverse ba-
nen worden gebruikt, de intensi-
teit van dat baangebruik) enorm 
is toegenomen. Dat is ook het 
signaal dat er vanuit de omge-
ving steeds naar voren komt. De 
vliegtuigen zijn wel stiller, maar 
door de toename van het aantal 
bewegingen is het niet rustiger. 
Dat vraagt voor de toekomst wat 
de BRS betreft een andere grond-
slag voor de gelijkwaardigheids-
criteria. Daarbij moet niet alleen 
geluid, maar ook de impact van 
de luchtvaart in de volle breedte 
worden betrokken.

Bescherming binnengebied
Implementatie van de 50/50 is nu 
niet aan de orde, sturing op selec-
tiviteit is immers nog steeds niet 
geregeld. Ook de regel van de 
vierde baan in deze vorm is niet 
toekomstbestendig. De essentie 
blijft wel de bescherming van het 
binnengebied. Daar moet de BRS 
garanties voor krijgen en tot die 
tijd blijft de regel gehandhaafd. 
Er moeten afspraken komen voor 
een gedeeltelijke nachtsluiting.

Samenwerking
De BRS is een samenwerkingsver-
band waarin 4 provincies en 43 
gemeenten (ook Aalsmeer) zijn 
vertegenwoordigd. Het doel van 
de BRS is om de belangen van de 
regio bij het Rijk en bij de lucht-
vaartsector te behartigen als het 
gaat om de ontwikkeling van de 
luchtvaart en luchthaven in rela-
tie tot de omgeving en daarin ge-
zamenlijk op te treden.

Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 13 december komen bur-
gemeester, wethouders en frac-
ties bijeen voor de maandelijk-

se raadsvergadering. De verga-
dering begint om 20.00 uur en 
voor aangevangen wordt met be-
handeling van de agenda wordt 

gen met een prijsindexatie van 2 
procent. Het wordt vast een later-
tje, want ook de kadernota huis-
vesting arbeidsmigranten, de lig-
plaatsenverordening, ontwikke-
ling van visie Bovenlanden Oost-
einderweg en de najaarsrappor-
tage staan op de agenda. De ha-

merslag voor einde vergadering 
klinkt echter pas na het vragen-
kwartiertje. Belangstellenden zijn 
welkom om op de publieke tri-
bune de raadsvergadering bij te 
wonen. Volgen kan ook thuis via 
livestream op de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl.
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Dialezing bij Groei & Bloei Aalsmeer
 rei  er fi e  oor 

ir i i  en on oli
Aalsmeer - Op donderdag 13 de-
cember verzorgt Wim Lagerwey 
een dialezing over Kirgizië, een 
land vol bloemen, natuur en cul-
tuur, bij Groei & Bloei Aalsmeer.
Wim Lagerwey neemt de bezoe-
kers deze keer mee op zijn reis 
per fi ets door de landen Kirgizië 
en Mongolië. Eerst op een botani-
sche reis door Kirgizië. In omvang 
slechts half de grootte van Duits-
land maar met meer planten-
soorten dan in heel Europa. In dit 
land zie je de planten in hun oor-
spronkelijke omgeving, verspreid 
over indrukwekkende landschap-
pen die elkaar voortdurend af-
wisselen. Miljoenen edelweissen, 
prachtige gentianen, berghellin-
gen vol geraniums, de oervorm 
van de ridderspoor en vele be-
kende en onbekende planten
In het tweede deel gaat de reis 

over de oneindige groene step-
pen van Mongolië, waar noma-
dische veehouders rondtrekken 
met hun kuddes en wonen in ten-
ten. Dit land is voor een groot 
deel een hoogvlakte. Het noor-
den en westen zijn overwegend 
bergachtig en in het zuiden ligt 
de Gobi-woestijn die doorloopt 
in China. Omdat het land ver van 
zee ligt heeft het een extreem 
landklimaat met winters die vaak 
lang en koud zijn en veel sneeuw. 
De zomers zijn er kort en heet. 
In die periode kleuren de hellin-
gen blauw vanwege alle irissen 
of geel door de bloeiende trolli-
us en wat te denken van de vele 
bloeiende wildemanskruid. Be-
langstellenden zijn welkom op 
donderdagavond 13 december in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. De lezing begint om 20.00 uur.

er a erin  en ij vi en 
ij lu  i er e

Aalsmeer - Op donderdag 13 
december houdt IJsclub Uiter-
weg haar 129ste jaarvergadering. 
Aan de orde komen onder ande-
re het jaarverslag van de secreta-
ris en de penningmeester. Diver-
se schaatszaken worden bespro-
ken en er zijn weer bestuursver-
kiezingen. Maar omdat er weer 
(bijna) geen ijs is geweest afge-
lopen schaatsseizoen, zal de ver-
gadering niet lang duren. Na de 
pauze verplaatst het gezelschap 
zich naar de veilingzaal. Beroeps-
visser Theo Rekelhof zal daar een 
praatje houden over het ijsvissen 
en heeft hier mooie foto’s bij. De 
leden en begunstigers van de IJs-
club worden van harte uitgeno-
digd om de jaarvergadering bij 
te wonen. Deze vindt plaats op 

de Historische Tuin en begint om 
20.00 uur.

Ringvaartschaatsavond 
Met tien andere ijsclubs die actief 
zijn rondom de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer, wordt op de 
IJsbaan Haarlem een Ringvaart-
schaatsavond georganiseerd op 
5 januari. Voorafgaand aan wat 
leuke wedstrijdjes, waaronder 
een clubestafette en een recre-
antenmarathon van 10 ronden, is 
het mogelijk lekker wat baantjes 
te schaatsen. Er is een dweilor-
kest en natuurlijk een koek en zo-
pie. De ijsbaan is vanaf 18.00 uur 
open, de toegang is gratis en ook 
voor niet leden toegankelijk. Ge-
woon een gezellig schaatsfestijn 
voor jong en oud.  

Wintermarkt op 12 december
oe e oelen a ie  o  
ellan  e la  avo

Aalsmeer - Afgelopen weken 
hebben de leerlingen van Wel-
lantcollege Westplas Mavo niet 
stil gezeten. Tijdens de uren te-
kenles hebben leerlingen een 
kersttekening gemaakt. Middels 
een webshop konden deze teke-
ningen vervolgens op een mok 
of placemat bedrukt laten wor-
den en kon er gekozen worden 
voor een setje kerstkaarten of 
een sporttas. Alles bij elkaar le-
verde dit ruim 1000 euro op. Dit 
bedrag is bestemd voor Edukans: 
een stichting die zich inzet in 
verschillende ontwikkelingslan-
den voor kinderen die niet naar 
school kunnen. Komend voorjaar 
gaan twee leerlingen met een 
docent zelf naar Malawi om daar 
hun steentje bij te dragen.

Dance4Life
De leerlingen van klas 2 hebben 
vrijdag een benefi etavond geor-
ganiseerd voor Dance4Life. De-
ze stichting heeft als doel jonge-
ren gezonde seksuele keuzes te 

laten maken, waardoor hiv infec-
ties, ongewenste zwangerschap-
pen en seksueel geweld onder 
jongeren terug gedrongen wor-
den. Op deze benefi etavond wer-
den producten en diensten ver-
kocht. Deze producten werden 
zelf gemaakt of door bedrijven 
in de regio gesponsord. De leer-
lingen van de Projectklas hebben 
voor dit goede doel onder ande-
re  een spelletjesmiddag bij Ons 
Tweede Thuis georganiseerd en 
een heuse ‘WorkOut of the Day’ 
bij een bedrijf in regio gehouden. 
Al met al werd er voor Dance4Life 
zo’n 900 euro opgehaald.

Wintermarkt
Benieuwd hoe de school dit alle-
maal organiseert? Op woensdag 
12 december kan eenieder zelf 
een kijkje komen nemen. Tussen 
16.00 en 18.00 uur organiseert 
de Businessklas de jaarlijkse win-
termarkt. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in de Westplas 
Mavo aan de Mensinglaan 40.

Organisatie JCI Amstelland
er in in iner e laa

Aalsmeer - Zaterdag 1 december 
werd het jaarlijks terugkerende 
‘verbindingsdiner’ georganiseerd 
door JCI Amstelland. Een diner 
om verbinding te stimuleren in 
buurtwijken. Dit keer werd het 
diner gehouden in jongerencen-
trum Place2Bieb in Kudelstaart en 
had als thema: duurzaam koken. 
JCI Amstelland kon dit diner gra-
tis aanbieden dankzij de mooie 
opbrengst van het afgelopen zo-
mer gehouden beachvolleybal-
toernooi voor bedrijven. 
Er werden verschillende vegeta-
rische gerechten geserveerd, on-
der meer pompoensoep, cous-
cous, pasta en een heerlijke fruit-
salade. Vrijwel alle ingrediënten 

waren tevens biologisch inge-
kocht. Er werd vanaf 16.00 uur 
gezamenlijk gekookt, waarna 
het diner om 18.00 uur feestelijk 
geopend werd door gemeente-
raadslid Nanda Hauet van de VVD 
Aalsmeer. Als afsluiting zorgde de 
stichting Fideli voor een lekker 
kopje koffi  e met een sinterklaas 
lekkernij. JCI Amstelland heeft 
met deze avond geprobeerd om 
jong en oud met elkaar in contact 
te brengen en kijkt terug op een 
zeer geslaagde avond! 
Lijkt het je leuk om ook maat-
schappelijk betrokken te zijn 
en veel nieuwe contacten op te 
doen? Kijk dan op de website 
www.jciamstelland.nl.

e i  en o ola e 
voor eer o e eam

Aalsmeer - Het team van de Meerbode is vandaag, woensdag 5 
december, getrakteerd op een heerlijke doos Merci chocolade. 
En hier zat een prachtig gedicht bij:

Vandaag brengen Sint en Piet vele cadeaus door het land.
Zij gaan ook langs bij de redactie van de Nieuwe Meerbode krant.
Wat deze noeste werkers week in week uit presteren.
Daar kunnen vele nietsnutten nog heel veel van leren.
Elke week vergaren zij nieuws uit de regio.
Sint vraagt aan Piet wat geven wij deze lieve mensen kado?
Piet zegt laten wij deze harde werkers iets geven voor bij de thee.
Lekkere chocolaatjes daar zijn ze vast wel blij mee.
Sint en Piet gaan weer verder, want zij hebben het razend druk.
Zij wensen alle medewerkers van deze kleurrijke krant 
veel gezondheid en geluk!

Sint en Piet

Aalsmeer - Nieuw asfalt is 
mooi, nieuwe lantaarnpa-
len zijn ook mooi en af en toe 
een vluchtheuvel, nog mooier. 
Maar is dat genoeg? Wist u dat 
lantaarnpalen zo zijn gemaakt 
dat de onderste meter niet 
echt heel sterk is? Dat maken 
ze zo, omdat in een geval van 
een confrontatie de paal het   
eerder begeeft dan de gemid-
delde auto. Dat dit zo is bleek 
eind november, waarbij een 
snelle golf tegenover bestra-
tingsbedrijf van Ingen aan de 
Aalsmeerderweg, met onge-
veer 100 kilometer per uur let-
terlijk een lantaarnpaal schep-
te. Op de beveiligingscamera’s 
is te zien hoe de paal letterlijk 
op het dak nog een stukje gra-
tis mee reed. Niet alleen van de 
paal ging het licht uit, ook de 
bestuurder was even de weg 
kwijt. Helaas was zijn zuurver-
diende golf total loss, daar kon 
die paal niks aan doen. Is dit 
een vreemde situatie? Nee, ei-
genlijk niet. Op de Aalsmeer-
derweg zoeven de auto’s over 
het asfalt zo snel voorbij dat 
we blij mogen zijn dat er nog 
geen doden zijn gevallen, be-
halve dan die egel en die kik-
ker , die niet zo snel konden 

oversteken. In de ochtend met 
de hond rond 6 uur naar buiten 
ben ik blij dat ik de riem van 
de hond driemaal heb gecon-
troleerd. Hij zal toch eens los-
schieten en dan de Aalsmeer-
derweg opschieten! Met grote 
zwiepers net om de vluchtheu-
vel heen, even nog wat gas, 
even laten zien dat het echt 
een Porsche is en gaan met die 
banaan. Ik moet zeggen het 
nodigt ook wel uit, zo’n recht 
stuk zwart met strepen en nie-
mand voor je. Toch blijft het 
feit dat het een levensgevaar-
lijke   situatie is, waarbij de ge-
meente echt zou moeten in-
grijpen.  
De enige oplossing is het 
plaatsen van drempels (maar 
dan niet zo hoog als die aan 
het einde van de Kerkweg 
waar je spoiler ongewild een 
schuurbeurt krijgt), maar ge-
woon een die je doet afrem-
men waardoor we met z’n al-
len gewoon van de Aalsmeer-
derweg kunnen genieten en 
vooral de kinderen veilig kun-
nen oversteken.

Rudolf Switser,
bewoner Kerkweg
Mail: Switser@live.nl

Aalsmeer - Het is u misschien 
niet ontgaan, de berichten in 
de diverse media; de wegen 
slibben dicht. Het grote aantal 
voertuigen dat in de ochtend- 
en de avondspits van onze ge-
meentelijke wegen gebruik 
maakt, is in de afgelopen jaren 
alleen maar toegenomen. Met 
het omleggen van de N201 
zou dit allemaal tot het verle-
den gaan behoren, maar niets 
is minder waar. De Provincie 
aarzelt met het verbreden van 
de N131 (Legmeerdijk) waar-
door de automobilisten uit het 
‘achterland’, lees Kudelstaart 
en verder, de sluipwegen blij-
ven gebruiken, vanwege de 
fi le op de Legmeerdijk. Ook 
de N196 (Burgemeester Kas-
teleinweg) wordt, ondanks 
de 50 kilometer snelheidsbe-
perking en andere ‘remmers’, 
nog steeds gezien als een ge-
makkelijke sluipweg, het is 
er nog steeds een drukte van 

belang. Het verkeer vanaf de 
Noord-Zuid route (Legmeer-
dijk) sluipt via de Bachlaan en 
de Stommeerweg richting het 
centrum en de van Cleeff kade 
naar de N196. Dit levert voor 
de schoolgaande jeugd, maar 
ook voor de werknemer in het 
dorp gevaarlijke situaties op. 
Niet zelden word je als fi etser 
door de automobilisten aan de 
kant gedrukt. Ook de bussen 
van Connexxion doen mee in 
het ‘net-aan’ ontwijken van de 
weerloze fi etsers.

Misschien moeten we met z’n 
allen constateren dat Aalsmeer 
en Kudelstaart ‘vol’ begin-
nen te raken. Misschien hier 
en daar nog een klein stukje 
bebouwing achter de linten, 
maar daar moet het dan wel bij 
blijven.

Dick Kuin, Fractievoorzitter
Absoluut Aalsmeer

LEZERSPOST

Grand Prix verplaatst naar 
Aalsmeerderweg

Aalsmeer raakt vol...

Afscheid Joke Wegman na 22 jaar
er emmin  e in  

o  a io al meer
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
ochtend nam een van de cory-
feeën van Radio Aalsmeer na 
22 jaar afscheid van haar trou-
we publiek. In die vele jaren pre-
senteerde Joke Wegman niet al-
leen verschillende programma’s, 
ook is Joke op andere gebieden 
actief geweest. Iets waar de om-
roep haar ook heel erg dankbaar 
voor is. In de laatste uitzending 
draaide Wegman puur haar ei-
gen muziekkeuze en werd zij ver-
rast door vele collega’s en luiste-
raars. “Ik ben geen Heintje Davids, 
maar zal zeker nog weleens te ho-
ren zijn bij Radio Aalsmeer”, zei 
de presentatrice. Enigszins emo-
tioneel nam Joke afscheid met de 
woorden: “Heb het goed met el-
kaar en dit keer niet tot volgende 
week.” Het bleef nog even gezellig 

in de studio en uiteindelijk vertrok 
Joke voor de laatste keer met ve-
le cadeautjes onder haar arm uit 
de studio. Aalsmeer zal een ver-
trouwd geluid op de zondagmor-
gen moeten missen.

‘Kerst in ‘Mark en Eric Show’
Vrijdag is er een speciale kerst-
show met Mark en Eric! Ook zal 
er, ondanks dat Sinterklaas dan 
al het land uit is, nog even verder 
gedicht worden want ook dit jaar 
zal Erna Kuin haar eindejaarsge-
dicht voordragen. Als dichtvirtu-
oos heeft zij alle hoogte- en diep-
tepunten van Aalsmeer weten 
te verwerken in een komisch ge-
dicht. Onder het genot van pas-
sende december hitjes zal kok 
Jordy Schenkius je bijpraten over 
dé kerstdiner tips van 2018. Het 

wordt een unieke show, want voor 
het eerst zal er ook een VIP-gast 
aanwezig zijn in de show. Frans 
Sparnaaij kocht op Veiling Ku-
delstaart Voor Kudelstaart ‘onbe-
perkt toegang tot de microfoon 
van de Mark & Eric Show’. Dat be-
looft wat!

VR-expert  
Hoe kan Virtual Reality (VR) men-
sen met een psychische stoor-
nis helpen? Psychologe Roos Pot-
Kolder vertelt in de studio tijdens 
‘Blikopener Radio’ onder ande-
re over de voordelen van inter-
actieve virtuele omgevingen om 
mensen te helpen. De uitzending 
met onderzoeksjournalist Michel 
Spekkers over zijn project ‘een 
dakloze kerst’ van maandag 3 de-
cember gemist? Luister terug op 
www.blikopener.radio!

Voedingsdeskundige 
Deze week was de Kudelstaartse 
bierbrouwende bankier Paul Buck 
te gast in de wekelijkse talkshow 
‘Door de Mangel’. Hij vertelde en-
thousiast over zijn grote hobby: 
bierbrouwen. In de Kudelstaartse 
brouwerij ‘De Bezwooren Kerf’ fa-
briceert hij samen met zijn zwa-
ger het lokale Buck bier. “Het is 
jammer dat de lokale horeca en 
middenstand het eigen bier nog 
niet zo omarmen”, aldus de Kerk-
rader van geboorte die zich ook 
graag verdiept in de geschiedenis. 
Ook Paul is natuurlijk opzoek ge-
gaan naar een opvolger. Als nieu-

we schakel aan de ketting heeft hij 
Trudy van den Aardweg gevraagd. 
Zij is orthomoleculair voedings-
deskundige en gewichtscoach, 
maar was dat niet altijd. “Trudy 
komt oorspronkelijk uit de fi nanci-
ele wereld. Ik ben erg benieuwd of 
zij daar geen heimwee naar heeft”, 
aldus de Kudelstaartse Limburger. 
Deze en nog vele andere vragen 
zullen aanstaande maandag 10 
december aan de 235e gast wor-
den voorgelegd vanaf 19.00 uur in 
‘Door de Mangel’. Mocht je als luis-
teraar een vraag hebben, mail de-
ze dan naar info@radioaalsmeer.nl 
of bel tijdens de uitzending naar 
de studio.

Nu ook op televisie!
Sinds kort is het media-aanbod 
van Radio Aalsmeer compleet met 
de komst van het eigen televisie-
kanaal. Na een periode van proe-
fuitzendingen is Radio Aalsmeer 
TV nu offi  cieel in de lucht. De me-
dewerkers zijn er trots op: er komt 
weer TV uit Aalsmeer! In eigen 
beheer werd een compleet re-
dactiesysteem ontwikkelt, waar-
mee zowel de website, de nieuw-
sitems op de radio overdag en 
RA-TV wordt aangestuurd. Radio 
Aalsmeer-TV is makkelijk te vin-
den. Kijk je via Caiway dan is ka-
naal 12 snel gevonden.  Kijk je via 
KPN, XS4ALL of Telfort dan vind je 
RA-TV op kanaal 1389 (dat is ei-
genlijk kanaal -1)! Ook via radio-
aalsmeer.nl/tv kan online meege-
keken worden. 
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Varen en vangen in de natuur
Lezing over Rio Negro 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 10 de-
cember houdt Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in buurthuis 
Hornmeer. Op deze avond kan 
geluisterd worden naar een inte-
ressante lezing door Rob van IJ-
venhoven over vissen vangen in 
Rio Negro. Rob neemt de aanwe-
zigen mee naar Bacelos aan de 
Rio Negro, waar Kardinaaltetra’s 
gevangen worden naast nog veel 
andere vissoorten. De driehoek 
Manaus, Barcelos en Teté aan de 
Rio Solimoes staat centraal. Rob 
ving daar zijn eerste groene dis-

cus in 1969 en kwam er meerdere 
keren terug. De bezoekers gaan 
dus varen en vangen in de natuur, 
met allerlei andere dieren in de 
nabijheid ,zoals reuze vogelspin-
nen.De lezing wordt verlevendigt 
met boven- en onderwaterfo-
to’s en �lmfragmenten. De avond 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1 begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over 
Viva Aquaria? Neem dan contact 
op met de heer C. Keim via 0297-
343854.

Enquêtes voor jong en oud
Nationale Landschap peilt 
liefde voor het landschap
Regio - Het kleine, drukke Ne-
derland verandert onvoorstel-
baar snel: de open ruimte neemt 
met 8 hectare per dag af. Steeds 
meer megastallen, distributie-
centra, zonneparken, windmo-
lens, snelwegen en woonwij-
ken vragen ruimte. Natuurmonu-
menten maakt zich hierover zor-
gen. Daarom vraagt de Nationa-
le Landschap Enquête alle Neder-
landers zich uit te spreken over 
hoe we willen dat Nederland er 
uit ziet. Hoe gaan we al die ont-
wikkelingen zo inpassen dat Ne-
derland een �jn land blijft om te 
leven? Kan dat met liefde voor 
ons landschap en de natuur? En 
hoe ziet dat er dan uit? Iedereen 
die zich betrokken voelt bij na-
tuur en landschap kan de enquê-
te tot 9 januari 2019 invullen.
 
“Ons landschap staat op het spel,” 
zegt Marc van den Tweel, direc-
teur van Natuurmonumenten. 
“Als we niet opletten, verdwijnt 
de schoonheid en weidsheid van 
ons land en de ruimte voor de na-
tuur.” Daarom vraagt Natuurmo-
numenten via de enquête naar 
de mening van Nederlanders 
over hoe we om moeten gaan 
met woningbouw, landbouw, in-
dustrie, infrastructuur en al die 
andere zaken die ruimte vragen 
in ons land.
 
Geen energiefabriek
De overgang naar duurzame 
energie is van het grootste be-
lang. Er zijn nog grote opper-
vlaktes lege daken op wonin-
gen, kantoren en andere bouw-
werken. Daar is nog ruimte voor 
zo’n 145 miljoen zonnepanelen, 
maar ondertussen kijken steeds 
meer bestuurders met vragen-
de ogen naar natuurgebieden en 
open ruimte om de energieopga-
ve te realiseren. “Slechts 13 pro-
cent van ons landoppervlak is be-
schermde natuur. Laat die 13 pro-
cent ook écht natuur blijven. Ver-
ander haar niet in een energiefa-
briek,” stelt Van den Tweel.
 
Kaalslag in boerenland
Daarnaast is de landbouw ge-
richt op economische toppresta-

ties. Als grootste voedselexpor-
teur van de wereld op de Verenig-
de Staten na, is in het buitenge-
bied een kaalslag gaande. Met 
de focus op productie verdwe-
nen sinds de jaren vijftig talloze 
sloten, hagen en bomen en ver-
anderde veel landbouwgrond in 
gebieden waar slechts één plan-
tensoort op groeit: eiwitrijk gras 
voor de koeien. Het levert meer 
productie op, maar ondertussen 
veranderde het boerenland dus-
danig dat niet alleen de nationale 
vogel, de grutto, maar ook de ooit 
zo gewone tureluur, wulp, patrijs, 
veldleeuwerik en boerenzwaluw 
op de rode lijst van bedreigde vo-
gels staan. En de schoonheid van 
het oudhollandse cultuurland-
schap zijn bijna alleen nog te vin-
den op oude olieverfschilderijen. 
 
Woningbouw
Er is een groot tekort aan wo-
ningen. Zeventien miljoen men-
sen hebben recht op een dak bo-
ven hun hoofd. Dat betekent dat 
er de komende jaren een miljoen 
woningen moeten worden bijge-
bouwd. Maar regie hierop lijkt te 
ontbreken. Als – optimistisch be-
keken – de helft van die opgave 
binnenstedelijk kan worden op-
gelost, is nog zo’n 15.000 hecta-
re open ruimte nodig om aan de 
vraag te voldoen. Dat is ander-
half keer de oppervlakte van de 
stad Den Haag. Maar welke open 
ruimte wordt hiervoor opgeof-
ferd? Wie beslist hierover?
 
Mening kinderen
Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door Wageningen Environmental 
Research in samenwerking met 
Natuurmonumenten. De resulta-
ten worden beschikbaar gesteld 
aan bestuurders, zodat zij dit 
kunnen meewegen als zij beleid 
vormgeven. Tot 9 januari 2019 
kan de enquête worden ingevuld 
via: www.natuurmonumenten.
nl/landschap. Omdat het over de 
toekomst van Nederland gaat wil 
Natuurmonumenten ook weten 
hoe kinderen hierover denken. 
Voor hen is een speciale enquê-
te gemaakt. Zij kunnen meedoen 
via www.oerrr.nl/onderzoek.

Wandelen met boswachter 
door de Schinkelpolder
Amstelland - Kom mee wandelen 
met de boswachter van het Am-
sterdamse Bos op zondagmiddag 
16 december om 14.00 uur. De 
boswachter gaat wandelen door 
De Schinkelpolder, een uniek en 
rustig gebied in het zuidelijke ge-
deelte van het Amsterdamse Bos. 
De wandeling is geschikt voor 
goede wandelaars ouder dan 12 
jaar en begint bij de Parkeerplaats 
Schinkelbos aan de Bosrandweg. 
Kosten zijn 5 euro per persoon en 
gevraagd wordt om gepast geld 
mee te nemen. Aanmelden kan 
via 020-5456100, via www.am-
sterdamsebos.nl of kom langs in 

De Boswinkel aan de Bosbaanweg 
5, iedere dinsdag t/m zondag ge-
opend van 10.00-17.00 uur.

Jubileumconcert in Noorddamcentrum

Slagwerkgroep Bovenkerk 
bestaat 60 jaar!
Bovenkerk - Slagwerkgroep Bo-
venkerk bestaat 60 jaar! Dit ju-
bileum wordt feestelijk gevierd 
met veel muziek op zaterdag 15 
december in het Noorddamcen-
trum in Bovenkerk. Ben je ooit lid 
geweest van de vereniging, heb 
je een andere binding met de 
club of ben je nieuwsgierig? Kom 
dan deze dag vanaf 15.00 uur het 
glas he�en op deze bijzondere 
gebeurtenis. De slagwerkgroep 
is zeker niet meer de drumband 
van 60 jaar geleden. Optreden 
op straat doet de groep met de 
eigen sambaband, verder orga-
niseert de slagwerkgroep aparte 
optredens of evenementen. Denk 
aan P60, een zelf georganiseer-
de kerstmarkt met kerstmuziek, 
schouwburg Amstelveen in sa-
menwerking met scholen en vol-
gend jaar iets zeer innovatiefs! 
Een instrument kunnen bespe-
len is leuk, maar nog véél leu-
ker is het om samen te spelen en 
echt een goed stuk neer te zet-
ten. De (jeugd)leden kunnen dan 

ook diverse slagwerkinstrumen-
ten (leren) bespelen als drums, 
marimba, pauken, of wat je maar 
wilt. Dit alles onder de begelei-
ding van een professionele diri-
gent/slagwerker. Heb je een mu-
zikale achtergrond en kun je no-
ten lezen dan kun je bij de slag-
werkgroep je hart ophalen. Naast 
de bekende slagwerkinstrumen-
ten, maak je bij de slagwerk-
groep ook muziek op een ma-
rimba of bijvoorbeeld een vibra-
foon. Dus heb je al jaren pianoles, 
maar vind je het toch niet zo leuk 
in je eentje, probeer deze instru-
menten dan eens! De slagwerk-
groep ontvangt graag nieuwe le-
den. De sambagroep speelt swin-
gende Braziliaanse muziek. Het is 
laagdrempelig en er wordt eens 
per maand gerepeteerd op dins-
dagavond. Muzikale achtergrond 
is niet nodig. Lijkt het jou iets om 
slagwerk te spelen? Bekijk dan de 
website en neem contact op via 
www.slagwerkgroepbovenkerk.
nl of bezoek de facebookpagina.

‘Montere Weemoed’ bij 
SCAU in De Schutse

Foto: Jano van Gool

Uithoorn - In de donkere dagen 
voor Kerst brengt de SCAU (Stich-
ting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn) op zondag 16 december 
een bijzonder programma, geti-
teld ‘Montere Weemoed’. Schrij-
ver Thomas Verbogt en singer-
songwriter Beatrice van der Poel 
presenteren een hartverwarmen-
de collage van prachtige wee-
moedige liedjes en komische ver-
halen over tintelend verlangen, 
alledaagse waanzin en melan-
cholie. Ze gaan er niet in hangen, 
ze zijn opgewekt van nature, te-
gen alle klippen op. Het gaat over 
kleine belevenissen met grote ge-
volgen en vaak ook over het toe-

val dat geluk heet. De twee ken-
nen elkaar al langer, maar nooit 
eerder maakten zij samen een 
voorstelling. Tijdens een avondje 
wijn drinken in het café ontstond 
het idee van een voorstelling vol 
korte komische verhalen en wee-
moedige muziek.
De voorstelling ‘Montere Wee-
moed’ vindt op zondag 16 de-
cember vanaf 14.30 uur plaats in 
De Schutse te Uithoorn. Mocht u 
de smaak te pakken krijgen, dan 
kunt u ter plekke boeken van 
Thomas Verbogt kopen (alleen 
contante betaling mogelijk). Los-
se kaarten à 15 euro zijn verkrijg-
baar via de website van de SCAU: 
www.scau.nl Jongeren tot en 
met zestien hoeven slechts 7,50 
euro te betalen. Ongeveer een 
week van te voren begint de los-
se kaartverkoop in de boekwin-
kels The Read Shop Express (Zij-
delwaardplein) en Bruna (Am-
stelplein). De resterende kaarten 
worden vanaf 14.00 uur aan de 
zaal verkocht. Op de website van 
de SCAU is uitgebreide achter-
grondinformatie te vinden over 
het duo Verbogt-Van der Poel, 
onder andere een interview met 
beide. 

Eerbetoon aan The Cure
Podium vol bekenden in 
Poppodium Duycker
Hoofddorp - Professor Nomad 
brengt op vrijdag 14 december 
een eerbetoon aan the Cure in 
Poppodium Duycker. Alle hits van 
The Cure komen voorbij tijdens 
dit heerlijke eerbetoon. Ze wor-
den waardig gezongen en live 
gespeeld door een speciaal sa-
mengestelde band die bestaat 
uit een aantal grote blikvangers. 
Zing mee met klassiekers, zoals 
Killing An Arab, The Caterpillar, 
Boy’s Don’t Cry uit de schurende 
New Wave tijd en met Love Cats, 
Why Can’t I Be You en Friday I’m In 
Love uit de latere poppy periode. 
Deze hits en het eigen geluid van 
de band maakten dit eerbetoon 
een groot hoogtepunt op festi-
vals als de Zwarte Cross en Oe-
rol. De band bestaat uit Carol van 
Dyk (Bettie Serveert), Stephan 

van der Meijden (Independent), 
Bartel Bartels (Prof. Nomad), Pe-
ter Visser (Bettie Serveert), Pa-
trick van Herrikhuyzen (Van Dik 
Hout en Paul de Munnik, Sjako). 
Alsof er nog niet genoeg beken-
de namen voorbij gekomen zijn, 
betreedt Mimile het podium later 
op de avond. Deze band is een sa-
menstelling van Emilie Blom (The 
Scene), Rob de Weerd (Trockener 
Kecks), Stephan van der Meijden 
(BJ Baartmans) en PP Everts (Ru-
dy Bennett’s New Motion). Kort-
om, vrijdag 14 december een 
avond vol bekende namen uit de 
Nederlandse muziekgeschiede-
nis in Poppodium Duycker. Meer 
informatie en tickets zijn verkrijg-
baar via www.duycker.nl. Zaal 
open vanaf 20.00 uur, aanvang 
20.30 uur. 

Kerstbingo in 
‘De Quakel’

De Kwakel - Vrijdag 7 december 
is er een gezellige (kerst)bingo 
in Dorpshuis ‘De Quakel’ aan de 
Kerklaan 16. De ko�e staat van-
af 19.30 uur klaar en de bingo be-
gint om 20.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

IVN: Mossen 
in De Braak

Amstelveen - In het gazon in de 
tuin zijn ze meestal niet welkom, 
maar in de natuur zijn ze prachtig: 
mossen, in allerlei soorten en vor-

Kerstliedjes met Passion’s 
Dickenskoor
Amstelland - Met veel plezier 
zingt Passion’s Dickenskoor sfeer-
volle kerstliedjes uit binnen en 
buitenland. Het koor doet dit ook 
in uw omgeving! Op de zonda-
gen 9 en 23 december is het Dic-
kenskoor uit uw regio te zien en 
te beluisteren tussen 12.30 en 
16.30 uur in het winkelcentrum 
van Hoofddorp. Er zijn dit jaar, 
naast de bekende Christmas Car-

rols, weer mooie, nieuwe kerst-
liederen zijn toegevoegd. Ook is 
een kleinere Dickensgroep aan-
wezig bij een aantal besloten 
kerstvieringen. Het geld dat met 
deze optredens wordt verdiend, 
gebruikt Passionkoor voor een 
uitwisseling met een Roemeens 
koor in november 2019. Meer we-
ten: www.passionkoor.nl of www.
facebook.com/passionkoor.

men en maten. Natuurgidsen van 
IVN Amstelveen nemen belang-
stellenden mee door het bekende 
park De Braak, naar de wonderba-
re wereld van de mossen op zon-
dag 9 december. De rondleiding 
begint om 10.00 uur bij de Ban-
paal aan de Amsterdamseweg 204. 
Deelname is zoals altijd gratis.
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Kindertekeningen ‘Dit is mijn lijf’
Prijzen voor tekeningen 
van Anne, Julian en Haas
Kudelstaart - Onlangs is bekend 
geworden wie de mooiste teke-
ningen over zijn of haar  eigen 
lijf heeft gemaakt. De o�ciële 
jury had het er behoorlijk moei-
lijk mee, zo veel prachtige teke-
ningen! De expositie van kinder-
tekeningen was afgelopen we-
ken te zien in fysiotherapie prak-
tijk Kudelstaart. De praktijk heeft 
kinderen die onder behandeling 
zijn in de praktijk maar ook kin-
deren van de omliggende scho-
len gevraagd een tekening te ma-
ken van hun eigen lijf; al spor-
tend of spelend of bewegend of 
oefenend. Zo waren er tekenin-

gen van danseressen te zien, ju-
doka’s, voetballers en zwemmers 
maar ook binnenkanten van li-
chamen, pleisters en soms zelfs 
van medicijnen. Vele bezoekers 
van de praktijk hebben mogen 
genieten van de prachtige teke-
ningen. Alleen het formaat van 
het papier stond vast, de kinde-
ren hebben zelf gekozen met wat 
voor materiaal ze werkten. Zo wa-
ren er tekeningen met potlood en 
stift maar ook met ecoline, verf 
en zelfs Oost Indische inkt! Vori-
ge week werden de drie mooiste 
tekeningen beloond. Anne, Julian 
en Haas kregen uit handen van 

Druk weekend achter de rug!
Sinterklaas en Pieten op 
bezoek in winkelstraten
Aalsmeer - Het was een druk 
weekend voor Sinterklaas en de 
Pieten. Eerst vrijdag op stap tij-
dens de koopavond met Pietje Pin 
en zaterdag op bezoek in de Op-
helialaan en naar het winkelcen-
trum in Kudelstaart.

Cadeautje van Pietje Pin
Pietje Pin had van de onderne-
mers van Meer Aalsmeer een pin-
pas gekregen met hierop 500 eu-
ro. Winkelend publiek kon vrijdag-
avond verrast worden met een bij-
drage vanaf deze pas. De aankoop 
werd geheel of gedeeltelijk door 
de ondernemers in het Centrum 
betaald en aan Pietje Pin was de 
pincode gegeven. Sinterklaas en 
nog een aantal Pieten gingen met 
Pietje Pin op stap. De goedheilig-
man was meegegaan om te kijken 
of Pietje Pin ook werkelijk anderen 
trakteren en niet zichzelf met al-
lerlei aankopen zou gaan verblij-
den, maar natuurlijk ook voor de 
gezelligheid. En, dat was het zeker. 
Er zijn weer heel veel foto’s met de 
Sint en de Pieten gemaakt.

DJ Piet in Ophelialaan
Op zaterdag hadden Sinterklaas 
en de Pieten het dubbel druk. 
Naar de Ophelialaan om de on-
dernemers hier na een jaar weer 
eens te kunnen begroeten, maar 
natuurlijk ook om de handen te 
schudden van alle bezoekers en 
lekkers uit te delen aan alle kinde-
ren. De Pieten haalden allerlei ca-
priolen uit, er werd zelfs op straat 
geroeid! Natuurlijk is ook �ink ge-

danst op de muziek van DJ Piet. 
Verder is een bezoek gebracht aan 
de nieuwe winkel Jij & Ik van Ons 
Tweede Thuis. Volgens de Sint een 
aanrader om eens binnen te stap-
pen!

Warm welkom Kudelstaart
In winkelcentrum Kudelstaart 
wachtte de goedheiligman en de 
Pieten eveneens een warm wel-
kom. Ook hier bleef hun komst 
niet onopgemerkt, daar zorg-
den de Pieten wel voor. Ze wa-
ren gezellig aanwezig en wis-
ten heel veel blije gezichten te-
voorschijn te toveren. Een oudere 
Piet was ook meegekomen en be-
woog zich voort met een rollator. 
Dit weerhield hem er niet van om 
vrolijk mee te doen. En ach, Sinter-
klaas is tot slot ook al op leeftijd... 
Het is nu 6 december en de Sint en 
de Pieten zijn weer naar huis, op 
weg naar Spanje. Maar, wat was 
het leuk, spannend, verrassend en 
gezellig. Dank u wel Sinterklaas en 
alle Pieten. Tot volgend jaar!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Op de foto met Sint en de Pieten. Foto: Sinterklaas in Kudelstaart.

Sinterklaas-zwemmen met 
recreatie van Oceanus
Aalsmeer - Deze week is Sin-
terklaas op bezoek geweest bij 
zwemvereniging Oceanus. De 
zwemmers van de afdeling re-
creatie hebben een Pietenpar-
cours afgelegd in het zwembad. 
Dit parcours ging van cadeautjes 
bezorgen via de glijbaan tot het 

overzwemmen van een stoom-
boot. Ook moesten de Pieten hun 
hersenen gebruiken, er moest na-
melijk een rebus opgelost wor-
den. Als dit gelukt was hadden de 
zwemmers hun eigen lekkers ver-
diend. Een heerlijk zakje peper-
noten.

Gezellig Sinterklaas- en 
Pietenfeest bij RKDES 
Kudelstaart - Woensdag 28 no-
vember verzamelden alle mini’s, 
JO8 en JO9 van de voetbal en de 
mini’s en F-pupillen van de hand-
bal zich bij RKDES voor hoog be-
zoek. Sinterklaas en heel veel Pie-
ten bezochten het sportcomplex 
aan de Wim Kan Dreef. In mooie 
pietenpakjes maakten meer dan 
100 kinderen mee hoe Sinter-
klaas en de Pieten een avontuur 
beleefden om de ring van Sinter-
klaas weer terug te krijgen. Hier-
na mochten de kinderen op de 

dansvloer en werd samen met 
Sint en de Pieten gezongen en 
gesprongen. De hele boot ging 
op en neer, er werd geroeid en 
van links naar rechts gesprongen. 
Het was één groot, gezellig feest. 
Voordat Sinterklaas vertrok voor 
zijn volgende bezoek ontvingen 
alle kinderen een nog een ca-
deautje en natuurlijk pepernoten. 
Sinterklaas, zijn Pieten en SSK be-
dankt voor dit fantastische feest 
voor de jongste jeugd van sport-
vereniging RKDES.

de kinderfysiotherapeuten Men-
no en Casparina een prachtig te-
kenboek. Wat zijn de kinderen 
blij. In de praktijk voor fysiothe-
rapie wordt altijd kunst getoond. 
Bewezen is dat kunst een helen-
de werking kan hebben. Mensen 
worden er vrolijk van of dromen 
even weg. Dat doet vaak goed! 
Helemaal als het om zulke vrolij-

ke kinder-tekeningen gaat. Me-
dewerkers van de praktijk willen 
alle kinderen die mee hebben ge-
daan ontzettend bedanken! Ei-
genlijk verdient iedereen een 
prijs. Wie weet volgende keer. De 
tekeningen kunnen weer opge-
haald worden bij de balie van de 
praktijk aan de Kudelstaartseweg 
tot de kerstvakantie. 
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Sinterklaasliedjes in N201
Gezellig meezingconcert
Aalsmeer - Vioolleerlingen van 
Alma van der Berg en dwars�uit-
leerlingen van Judith Glasbeek 
hebben op vrijdag 30 november 
een gezellig meezing concert ge-
geven.
In een feestelijk versierde N201 
klonken bekende Sinterklaaslied-
jes, die eerst door de vioolleerlin-
gen en de dwars�uitleerlingen 
werden gespeeld en vervolgens 
door een band werden bege-
leid van de familie Sparnaaij, met 
Nees op basgitaar, Stan op drums, 
Isa op dwars�uit en 5 jarige Maud 
op zang. Zij had alle teksten van 
de liedjes uit haar hoofd geleerd 

en was een hele steun voor het 
publiek! Drie prachtige liedjes 
op viool werden uitgevoerd door 
een band van de familie Eigen-
huis, met Moniek op dwars�uit, 
Lisette op gitaar, Michelle op vi-
ool en Gerald op drums. 
Twee verhalen over het geheim 
van de Sinterklaascadeautjes en 
de verliefde Pieten mochten na-
tuurlijk niet ontbreken, de leer-
lingen hadden ze zelf middels 
een kettingverhaal geschreven. 
Als bedankje mochten de twintig 
musici hun schoen van het podi-
um halen die Sinterklaas met wat 
lekkers gevuld had. 

Piet was sleutel van de kluis kwijt
Elfde DJ Pietfeest voor 
jeugdleden SV Omnia
Aalsmeer - Op woensdag 28 no-
vember werd het DJ Pietenfeest 
bij SV Omnia 2000 voor de elfde 
keer georganiseerd in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De kinde-
ren van de vereniging hadden 
zich weer massaal aangemeld 
en mochten ook een vriendje of 
vriendinnetje of een broertjes of 
zusje meenemen. Manager Piet 
was er dit keer niet bij, dus Picco-
lo Piet was er om alle kinderen te 
verwelkomen bij binnenkomst. 
De spanning bij de kinderen liep 
op toen de zaaldeur open ging. 
De kinderen konden niet wach-
ten om te beginnen met het ver-
jaardagsfeest van DJ Piet. Bevei-
ligingspiet was alvast aanwezig, 
waarschijnlijk om de zaal te in-
specteren of deze wel veilig was 
voor zo’n beroemdheid als DJ 
Piet. Er werd luidkeels geroepen 
en het duurde niet lang voordat 
DJ Piet er was. 
Er werden tussendoor volop 
mooie liedjes gezongen. Toen 
Sinterklaas gearriveerd was, werd 
Jill gevraagd om haar spierbal-
len te laten controleren door de 
Pieten. Gelukkig was zij sterk ge-
noeg om de staf van Sinterklaas 
vast te houden. Nu stond er een 
vreemd apparaat bij het podi-
um, maar het bleek toch een 
echte kluis te zijn. Iedereen was 
best wel een beetje nieuwsgierig 
wat er in de kluis zou zitten. Mis-
schien wel de cadeautjes voor de 
verjaardag van DJ Piet of de ring 
van Sinterklaas, want die moest 
ook veilig opgeborgen zijn. Met 
z’n allen hebben ze geprobeerd 
de kluis open te krijgen, maar dat 
lukte niet en Beveiligingspiet kon 

de sleutel van de kluis natuurlijk 
niet vinden; waarschijnlijk lag de-
ze nog op zijn nachtkastje en om-
dat hij zich verslapen had, is hij 
vergeten de sleutel mee te ne-
men. Piccolo Piet had een interes-
sant apparaat bij zich waarmee 
dingen opgeblazen kunnen wor-
den, dus hij had bedacht om de 
kluis te laten ontplo�en. De kin-
deren vonden dit allemaal erg 
spannend, maar gelukkig zijn er 
geen ongelukken gebeurd. Hoe 
moest de kluis dan wel open ge-
maakt worden? Het antwoord 
kwam van de kinderen: je moet 
gewoon op de knop drukken. 
En ja hoor, de kluis ging gewoon 
heel makkelijk open. In de kluis 
zaten een Gold Card, een foto van 
de Sint en de Kerstman, een tijd-
schrift, maar was de ring van Sin-
terklaas er ook? Ja, gelukkig wel, 
dus het feest kon van start gaan. 
Nadat er heerlijk limonade was 
gedronken en pepernoten ge-
geten, werden de stoelen aan de 
kant gezet en konden de kinde-
ren samen met de Pieten lekker 
dansen op swingende muziek. 
Voordat Sinterklaas en een aan-
tal Pieten weggingen, zijn ze nog 
met z’n allen op de foto gegaan. 
Toen moest Sint er toch echt van-
door en liep hij via de erehaag 
van kinderen het Dorpshuis uit. 
Daarna is er nog even �ink ge-
danst met de overgebleven Pie-
ten en hebben alle kinderen een 
cadeautje gekregen. Het was 
weer een fantastische middag, 
dus de jeugdleden van de vereni-
ging hopen dat DJ Piet ook vol-
gend jaar zijn verjaardag bij SV 
Omnia komt vieren.

Twee voorstellingen op 24 december
Kerstspel De Binding op 
Kerstavond 
Aalsmeer - Elk jaar organiseert 
de Binding een theatervoorstel-
ling op kerstavond (maandag 24 
december) in de Doopsgezin-
de Kerk in Aalsmeer die volledig 
door jongeren geschreven, ge-
speeld en geregisseerd wordt. De 
voorstelling wordt begeleid door 
een live band en ook alle decor 
en kostuums regelen de jonge-
ren zelf.

Brainstormen en oefenen
De eerste voorbereidingen voor 
deze voorstelling begonnen al 
in augustus van dit jaar. Altijd 
raar om in augustus al na te den-
ken over kerst, maar dat hield de 
jongeren niet tegen om �ink te 
brainstormen en te starten met 
het schrijfproces. Na lang wik-
ken en wegen besloten zij hun 
originele idee in de prullenbak te 
gooien en verder te gaan met een 
idee dat eerst slechts een zijspoor 
was. Schrijven is schrappen!
Een mooi proces dat ongetwijfeld 
weer gaat leiden tot een prachtig 
kerstspel. Dit jaar onder leiding 
van regisseuse Jolijn Amorison 
met ondersteuning van Peter van 
der Schilden. Beiden hebben een 
behoorlijke achtergrond in toneel 
vanuit studie en bij de toneelver-
eniging Kudelstaart. Ook de spe-

lers zijn enthousiast en er wordt 
inmiddels volop geoefend!

Kaarten reserveren
De kaarten voor deze (avond)
voorstelling kunnen, net als vo-
rig jaar, besteld worden via www.
debinding.nl/agenda. Kaarten 
zijn kosteloos en kunnen gereser-
veerd worden vanaf dinsdag 11 
december om 10.00 uur. Wees er 
op tijd bij, want vol is helaas echt 
vol! Voor de middagvoorstelling 
is kaarten reserveren niet nodig, 
hier kunnen belangstellenden 
gewoon binnen komen lopen.

Collecte
De middagvoorstelling start 
op maandag 24 december om 
16.30 uur (deuren open vanaf 
16.00 uur) en de avond voorstel-
ling om 20.30 uur (deuren open 
vanaf 20.00 uur). Na beide voor-
stellingen is er gelegenheid een 
drankje te drinken met elkaar 
en de spelers te spreken over de 
voorstelling. Na a�oop van beide 
voorstellingen wordt er gecollec-
teerd voor een nog nader te be-
palen goed doel en voor het niet-
gesubsidieerde werk van de Bin-
ding, zoals bijvoorbeeld het BEAU 
(Bindings Eigen Activiteiten Unit) 
en de Kindervakantieweek.

Milieuhelden bij Radio Aalsmeer
Let’s Go over plastic vissen 
op Westeinderplassen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
waren vier milieuhelden te gast 
in de studio bij Let’s Go op Radio 
Aalsmeer. Dim, Diego, Luc en Isa 
zitten in groep 8a van de OBS Sa-
men Een en zij zijn met hun klas 
door de gemeente Aalsmeer ver-
kozen tot Milieuhelden. Ze heb-
ben ideeën uitgewerkt om het 
milieu te helpen en één van hun 
ideeën was om plastic te gaan 
vissen in de Westeinderplassen. 
In het voorjaar van 2019 gaan ze 
samen met de organisatie Plas-
tic Whale de Westeinderplassen 
op om plastic op te vissen. De ko-
mende tijd gaan ze kijken hoe ze 

geld kunnen inzamelen, zodat ie-
dere maand een school ook plas-
tic kan gaan vissen om de Poel 
zo met elkaar schoon te hou-
den. Aanstaande vrijdag 7 de-
cember rust het team van Let’s 
Go even uit van alle Sinterklaas-
activiteiten, de vele pepernoten 
en de chocoladeletters. Maar niet 
getreurd: Kim, Jonas en Laurens 
hebben een heel gezellig mu-
ziekuur met jouw favoriete num-
mers gemaakt. Misschien hoor je 
zelfs nog een verdwaalde Sinter-
klaashit! Let’s Go is tussen 18.00 
en 19.00 uur te beluisteren op Ra-
dio Aalsmeer.

Basisscholen gezocht 
voor waterpolotoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 26 ja-
nuari organiseert Oceanus een 
waterpolo scholentoernooi. Een 
toernooi voor basisscholen uit 
Aalsmeer en omgeving om ken-
nis te maken met de leukste bal-
sport in het water. Oceanus is op 
zoek naar enthousiaste teams, die 
mee willen doen in één van twee 
poules. De poules zijn verdeeld in 
groepen 5/6 en groepen 7/8. Elk 

team bestaat uit tenminste vijf 
spelers en begeleider. Aangera-
den wordt om met meer spelers 
een team te vormen, om af en toe 
uit te kunnen rusten. Doet jouw 
team ook mee met deze spor-
tieve middag? Je hoeft hiervoor 
geen ervaring te hebben met de 
sport waterpolo. Meld je dan vóór 
11 januari 2019 aan via oceanus-
waterpolo@gmail.com. 

Studies van herten door 
leerlingen Werkschuit
Aalsmeer - Het was een bewogen 
jaar voor de Werkschuit, maar de 
jonge talenten in Aalsmeer weten 
inmiddels weg te vinden naar het 
creatieve centrum aan de Oost-
einderweg! Meer dan 100 kinde-
ren schreven zich in voor de les-
sen van docenten Anne�e van It-
terzon en Margot Tepas. Aan de 
grote tafel hebben leerlingen in 
de leeftijd van 6 tot 12 jaar geza-
menlijk gewerkt aan studies van 
herten, in wel vijf tinten blauw dit 
jaar. Wil je ook les in schilderen of 
boetseren? Kom dan op 19 janu-
ari naar het open huis. Kijk voor 
meer informatie op de website of 

op facebook van de Werkschuit 
Aalsmeer.

Leuke activiteit voor jongste jeugd
Zijn de dinosaurussen 
terug in het Bos?
Amstelland - Kom mee op on-
derzoek naar de dinosaurussen 
op zondagmiddag 23 december 
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 
uur. Er zijn dino-eieren en dino-
botten gevonden in het Amster-
damse Bos. Wat is er aan de hand? 
Zijn de dino’s terug? Ga met een 
echte Dino-archeoloog het bos in 
en onderzoek wat er aan de hand 
is. Met de gevonden dino’s wordt 
een Jurassic Park op een plek in 
het bos gemaakt. Deze activiteit 
staat onder leiding van Natuur is 
een Feest en is geschikt voor kin-
deren van 4 tot 7 jaar en (groot)
ouders of begeleiders. De kosten 
zijn 5 euro per kind en 2,50 euro 
per volwassene. Duur: 1 uur bui-
ten.

Aanmelden kan via 020-5456100, 
via www.amsterdamsebos.nl of 
in De Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5, iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

Theater voor de 
allerkleinsten

Amstelland - Op zondag 23 de-
cember is er theater voor de aller-
kleinsten in Schouwburg Amstel-
veen. De leukste clown van de la-
ge landen presenteert de voor-
stelling ‘Bumba en het Magische 

Zondagmiddag burenvoorstelling
‘Buiten de Lijntjes’ in 
het Poppentheater
Amstelveen - Zondag 9 decem-
ber is de burenvoorstelling ‘Bui-
ten de Lijntjes’ te zien in het Am-
stelveens Poppentheater. ‘Bui-
ten de lijntjes’ is een humoris-
tische voorstelling met weinig 
tekst, over patronen en het dur-
ven doorbreken ervan. Over in-
teractie met een ander. Want wat 
gebeurt er als je een keer niet 
binnen de lijntjes blijft? Met in 
de hoofdrollen: Meneer en Me-
vrouw Lijntjes en hun enthou-
siaste nieuwe buurvrouw. Over 
buren gesproken: Neem je buur-
jongen, buurmeisje, buurman of 
buurvrouw mee naar de voor-
stelling. Iedereen die kan aanto-
nen in dezelfde straat te wonen, 
mag gezellig met z’n twee voor 
de prijs van één kaartje naast el-
kaar zitten. De voorstelling wordt 
gespeeld door Theatergroep The-

atra en is geschikt voor jong en 
oud vanaf 5 jaar. ‘Buiten de lijn-
tjes´ op zondag 9 december be-
gint om 14.30 uur. Toegangsprijs: 
8,50 euro per kaartje. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@am-
stelveenspoppentheater.nl of via 
www.amstelveenspoppenthea-
ter.nl.

Wonderboek’. En Bumba komt 
niet alleen, want hij neemt al zijn 
trouwe vriendjes mee. Bumbalu, 
Tumbi de olifant, Poppa de aap, 
Carla de kip, de gekke vogel Kiwi 
en Baby! De show Bumba en het 
Magische Wonderboek is speci-
aal gemaakt voor kinderen van-
af 1 jaar. Het aangepaste licht- en 

geluidsniveau maakt deze show 
een bijzondere belevenis voor de 
allerkleinsten. Dus zet je clown-
sneus op en bezoek het theater 
met Bumba en zijn circusvriend-
jes. Kijk voor meer informatie en 
het reserveren van kaarten op de 
website van Schouwburg Amstel-
veen.
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Jeugdhandbal
RKDES E1 wint van Najaden
Kudelstaart - Het is zondag 2 de-
cember als het RKDES E1 hand-
balteam afreist naar Almere. Luuk 
en Lucas vallen in. Coach Mick 
spreekt het team in de kleed-
kamer toe en neemt de tactiek 
door. Simpel gezegd: overspe-
len, kijken en geen onnodig bal-
verlies! Met slaap in de ogen en 
vol zelfvertrouwen begonnen 
de handballers de wedstrijd te-
gen Najaden. Deze ploeg had de 
week ervoor nog van Greenpark 
Aalsmeer gewonnen. Zou het de 
Kudelstaartse handballertjes wel 
lukken? Aan het begin van de 
wedstrijd brak RKDES niet door 
de verdediging, omdat er bij Na-
jaden twee kleine en zeer behen-
dige spelers zaten. Hun tactiek 
werd snel doorzien en na 7 minu-
ten wist RKDES het eerste doel-
punt te maken. Het is Maud die 
met een schot in de linker bene-
denhoek de keeper verrast. Meer-
dere doelpunten volgen elkaar 
snel op en de keeper van Naja-
den blijkt been- en armlengte te-
kort te komen! Ondertussen in 
het doel van RKDES slaat bij Liu 
de verveling toe, maar ze blijft 
scherp! Lucas onderschept de bal 
op eigen helft en scoort met een 
sprongschot. Luuk onderschept 
later de bal bij de cirkel, maakt 
een 360 draai en scoort ook. Even 
later scoort Lara B, die kort daar-
na een mooie assist geeft aan La-
ra N, die vervolgens de bal ‘links-
handig’ in de rechter beneden-
hoek knalt! Het team speelt goed 
over en staan samen sterk. Het 

is 9-0 als ze de rust ingaan. In de 
tweede helft volgt er al snel een 
tegendoelpunt. Najaden wordt 
luid toegejuicht op eigen terrein. 
RKDES maakt meteen 13-1 als te-
genreactie! Tess, die op doel staat, 
krijgt ineens ballen om haar oren 
en het blijkt dat Najaden een gat 
in de verdediging heeft gevon-
den. Maar RKDES geeft niet op 
en moet en zal met ruime voor-
sprong winnen. Na goed overspel 
heeft Liu de ruimte. Ze rent rechts 
van de cirkel, springt hoog de cir-
kel in, kiest de onmogelijke linker 
bovenhoek en scoort. RKDES spe-
lers en publiek ballen de vuisten 
en juichen. Najaden blijkt geen 
schijn van kans te hebben, maar 
de kleinste telg, zoals eerder ver-
meld, breekt opeens door de ver-
dediging heen en scoort in de ui-
terste hoek. Een prachtig doel-
punt, dat kan niet ontkend wor-
den en Tess krapt eens stevig op 
haar achterhoofd... De comeback 
van Najaden kwam te laat en met 
slechts 3 doelpunten, blijkt de 
achterstand op RKDES te groot. 
RKDES wint met 3-17 van Naja-
den in een zeer sportief gespeel-
de wedstrijd. Het team, coach 
Mick, begeleider Michel en het 
publiek juichen. Yes, in the poc-
ket!
De E1 jeugd traint iedere dinsdag 
van 16.30 tot 17.30 uur en woens-
dag van 17.30 tot 18.30 uur in de 
Proosdijhal. Ook zin om eens mee 
te trainen? Kom langs en speel 
mee. Zweet op het voorhoofd 
verzekerd!

Sinterklaas en Pieten op 
bezoek bij Qui Vive
De Kwakel - Wat een feestje was 
het woensdag! Sinterklaas kwam 

ondanks de regen gelukkig toch 
met twee Pieten Qui Vive bezoe-

Voetbal jeugd
RKDES JO-12.2 pakt een 
puntje in Heemstede
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 1 december speelden de jon-
gens van RKDES JO-12.2 hun een 
na laatste wedstrijd voor de win-
terstop. De wedstrijd was uit te-
gen Heemstede. Het was zoeken 
en dringen geblazen om een par-
keerplaats te vinden, verspreiden 
werd het sleutelwoord en zo kwa-
men de spelers en meegereis-
de ouders uit alle hoeken en ga-
ten aangelopen. Gauw omkle-
den, peptalk en hup het veld op! 
In de eerste 10 minuten gingen 
de teams gelijk op, Koen schiet 
op de paal en ook de tegenstan-
der heeft wat kansjes. Kort na de 
kleine pauze is daar de mooi op 
maat gemaakte voorzet van Ren-
zo en een prachtige kans voor 
Storm. Ook Renzo krijgt zelf nog 
een mooie kans net als Roy, maar 
beiden kunnen ‘m helaas niet ver-
zilveren. De bal lijkt er niet in te 
willen. Ook bij het doel van Max 
gebeurt veel! Na een prachtige 
redding komt dan tóch de eer-
ste goal. 1-0, jammer! Maar de 
14 voetballers (en 2 keepers) zijn 
aan elkaar gewaagd en de kan-
sen blijven komen, dus alle hoop 
op een gelijkspel. In de rust wordt 

de tactiek nog weer even doorge-
nomen. Coach Wilco moedigt de 
mannen aan en husselt wat aan 
de opstelling. Net na de start van 
de tweede helft valt al snel de 2-0. 
Wat ongelofelijk balen! Geluk-
kig geven de mannen niet op en 
vanuit een corner van Rik scoort 
Koen, Yes, 2-1. Het kan nog! De 
mannen vechten hard, Aik heeft 
het razend druk in de achterhoe-
de. Ook Jaimy bewaakt het mid-
denveld met alles wat ie in zich 
heeft. Tygo en Jan vullen alle ga-
ten en jagen naar voren toe. En 
met succes! Een formidabel schot 
in de kruising zorgt voor de 2-2. 
Wat een prachtig doelpunt Jan! 
De tijd tikt nog door en Heemste-
de is duidelijk onthutst door de 
gelijkmaker, maar ook gebrand 
op een beslissende tre�er.
Blijdschap alom als de scheids 
�uit voor het einde. Heemstede 
druipt af, maar de Dessers zijn blij 
en vieren het alsof ze gewonnen 
hebben! En terecht! Wat zijn ze 
goed teruggekomen!
Aanstaande zaterdag spelen de 
mannen van RKDES thuis aan de 
Wim Kandreef tegen FC Aalsmeer. 
Wordt het weer een klein feestje?

Tiende ronde bij AAS
Scherpe partijen en geen 
remises bij jeugdschaken
Aalsmeer - De tiende ronde 
bracht bij het jeugdschaken bij 
AAS vele scherpe partijen en 
geen enkele remise. Luuk was 
hersteld van de mokerklap van 
vorige week en won soepel van 
Rune. Spektakel van de avond 
was de knappe overwinning van 
Konrad (9 jaar) op Christiaan (13 
jaar) waardoor Konrad nu de run-
ner up is. Bryan won met zwart 
netjes van Kjeld en Kai van Niek. 
De gebroeders Robert en Ma-
rien wonnen van Sam en Stijn. 
Kevin verraste Dylan en scoorde 
een mooi punt. De kleine Simon 
speelde tegen de even kleine 
Rink, beiden zitten op hun knie-
en om bij het bord te kunnen. Si-
mon kwam mooi binnen tanken 
met dame en toren, waarop Rink 
de dame wilde slaan met de ko-
ning, dat mocht niet want deze 
stond gedekt door een paard. Si-
mon merkte behulpzaam op dat 
dit niet mocht en dat de koning 
naar de achterste rij moest, waar 
mat door de toren volgde. Beide 

jonge spelers misten dat de wit-
te toren wel de dame had kun-
nen slaan… Victoria overspeel-
de Sem, gekleed als zwarte Piet, 
helemaal maar miste daarna on-
geveer 23 keer mat in 1. Maar ze 
stond zo enorm goed dat uitein-
delijk de overwinning toch bin-
nen was. De andere AAS dame 
Lola kon het helaas niet bolwer-
ken tegen Maks en verloor. Kijk 
voor alle uitslagen en de standen 
op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Handboogschieten
Jeugdige schutters van 
Target prima op schot
Kudelstaart - Zondag 25 novem-
ber was Purmerend het decor 
voor een uitstekende dag voor 
de jeugdige schutters van hand-
boogvereniging Target. De schut-
ters waren te gast bij de Water-
landschutters aldaar. Tijdens de 
teamwedstrijd, waar HBV Target 
een primeur beleefde door een 
team te sturen van lauter dames 
jeugdleden. Dit team bestond uit 
Britney Bos, MIchelle van Dam, 
Danielle Raket en Carmen Ter-
louw. Deze powergirls hebben 
enorme potentie en zullen als 
team ook verder nog mooie re-
sultaten scoren. Dit alles gebeurt 
onder de bezielende leiding van 
trainers Marco Jongkind en Jo-
han Ruhe. Dat het vele en harde 

trainen resultaten oplevert, bleek 
ook uit de prijzen die door de Tar-
get leden werden behaald op de 
afgelopen zomercompetitie; een 
reeks van zeven wedstrijden op 
verschillende lokaties waarbij 30 
pijlen op 18 meter worden ge-
schoten. In deze (regionale) com-
petitie werd Britney Bos 1e in de 
categorie jeugd Recurve waar-
bij Carmen Terlouw de 2e plaats 
voor zichzelf opeiste, Bij de cate-
gorie jeugd Compound behaal-
de Rick van Gent de 2e plaats, 
waarbij opgemerkt dient te wor-
den dat het verschil met plaats 1 
slechts één punt bedroeg! Meer 
weten over handboogsport? Kijk 
dan op de website: www.hbvtar-
get.nl.

Basketbalcompetitie
BV Aalsmeer loopt Onze 
Gezellen onder de voet
Aalsmeer - Het tre�en in Haar-
lem tussen BV Aalsmeer en On-
ze Gezellen leek slechts in de eer-
ste periode op een wedstrijd. Na 
10 minuten was de stand 10-11 
en was er al de nodige opwin-
ding geweest. Gerard Koot kreeg 
een klap van een van de Haar-
lemmers en reageerde daar iets 
te duidelijk op in de ogen van 
de scheidsrechters. De onspor-
tieve fout die daarop volgde was 
terecht, maar zette Aalsmeer ex-
tra op scherp. In de tweede peri-
ode stond de zone-press verdedi-
ging uitstekend waardoor Onze 
Gezellen nog slechts sporadisch 
kon scoren. De ruststand van 20- 
43 sprak boekdelen. De mooiste 
actie kwam in de allerlaatste se-
conde op naam van Sebastiaan 
Stokman die de aanvalsrebound 
van een kansloos lijkend afstand-
schot pakte (eigenlijk bedoeld 
als ‘buzzerbeater’) en in een frac-
tie van een seconde doorspeelde 
aan Thijs Wij�es, die al even attent 
wist te scoren. Dat bleek de op-
maat voor een tweede helft waar-
in Aalsmeer met soms oogstre-
lende aanvallende acties in hoog 
tempo doorstoomde naar 67-29. 
Alle negen spelers kwamen tot 
scoren, wat ook tekenend is voor 
het huidige team. De driepun-
ters van Alan Teklegiorghis (die 
met 5 uit 12 pogingen zelfs in de 
NBA een behoorlijk percentage 
zou scoren), de uitstekende lan-
ge passes van Gerard Koot op een 
heel scherp spelende Valentijn 
Stokman sprongen daarbij extra 
in het oog. Het meest opvallend 
bleek echter het degelijke verde-
digende zowel als het aanvallen-
de spel van de juist onopvallend 
spelende Thijs Wij�es (18 pun-
ten, 10 rebounds en 6 keer bal-
winst). Het keihard werken van 
Jim Commandeur en het solide 
spel van de gebroeders Kees en 
Bram Buskermolen (gedrieën ver-
richtten zij veel ondersteunend 
werk) droeg zeer zeker bij aan het 
uitstekende spel. Vreemd genoeg 
kregen de Aalsmeerders mede-
dogen met de tegenstanders en 
besloten werd om het in de vier-
de periode met een rustige man-
to-man verdediging kalm aan te 
doen, mede omdat vier spelers 
later op de avond nog een wed-
strijd in de U-22 moesten spelen. 
Met de einduitslag van 89-
47 kwamen de Haarlemmers 

er in feite nog genadig vanaf. 
Aalsmeer sluit aanstaande zon-
dag 9 december om 15.30 in de 
Proosdijhal de eerste helft van 
het seizoen af met een thuiswed-
strijd tegen BV Amsterdam.

U22 verrassend
Later op de avond speelde de U 
22 een uitwedstrijd tegen kop-
loper The Challengers uit Hoofd-
dorp. De Aalsmeerders, onwen-
nig aan het seizoen begonnen 
in een heel hoge klasse, wach-
ten nog op hun eerste overwin-
ning. Het team is samengesteld 
uit spelers die vorig seizoen nog 
in drie verschillende teams speel-
den en is, onder andere met twee 
spelers van 15 en 16 jaar, ook nog 
eens het jongste team van die af-
deling. Het vertoonde spel oogt 
met de wedstrijd beter en dit 
keer kwam de Hoofddorpse kop-
loper met de schrik vrij (60-58). 
Aalsmeer zette Challengers aan-
vankelijk verrassend op achter-
stand (18-10). 
Bij rust stonden beide teams ech-
ter weer gelijk en de verwachting 
was dat de Hoofddorpers orde op 
zaken zouden stellen. Aalsmeer 
bleef tot de laatste minuut uit-
zicht houden op winst. Onerva-
renheid met een dergelijke situ-
atie deed de Aalsmeerders toch 
de das om en Challengers trok de 
wedstrijd alsnog naar zich toe.

‘Dikke’ winst U16
Intussen speelde de U16 van BV 
Aalsmeer een soort oefenwed-
strijd tegen hekkensluiter Akri-
des. Het team uit IJmuiden speelt 
niet slecht, maar weet niet te sco-
ren – dat er uiteindelijk 18 pun-
ten voor IJmuiden op het bord 
verschenen had vooral te maken 
met de jongens uit Aalsmeer, die 
enige tijd experimenteerden met 
nieuwe opstellingen. Na de rust 
(12-27) was Aalsmeer er wel klaar 
mee en stond Akrides nog drie 
scores toe. 
Met enkele prachtige driepun-
ters van Raaf van Berkel, Sees 
Jongkind en Niels van der Meer 
en soepele solo’s van Jelle Hoo-
gervorst en Tycho Deen kon het 
team op huis aan met een eind-
stand van 18-65 in het voordeel 
van Aalsmeer. Volgende week 
thuis tegen Volendam wordt 
waarschijnlijk een slag zwaar-
der…

Sees Jongkind van BVA U16 (voor de gelegenheid spelend in het wit) 
scoort een fraaie driepunter tegen Akrides uit IJmuiden.

je of hun team yel horen. Ook de 
jeugdtrainers werden door Sin-
terklaas nog even in het zonne-
tje gezet gezien. Hij had geoord 
dat ze iedere woensdag vol en-
thousiasme op het veld staan om 

de jongste jeugd van Qui Vive te 
helpen bij het hockeyen en dat 
is een complimentje waard. Aan 
het einde werden de kinderen al-
lemaal blij gemaakt met een ca-
deautje.

ken om eens even te kijken hoe 
gezellig de Benjamins, F-jes en 6E 
kinderen aan het hockeyen wa-
ren. Eén van de Pieten dacht met 
de staf van Sinterklaas ook goed 
te kunnen hockeyen, maar de 
kinderen lieten al snel zien hoe 
het echt moest. Na even samen 
op het veld gehockeyd te heb-
ben, gingen de Pieten samen met 

de kinderen naar binnen. Sinter-
klaas kwam er gelukkig ook snel 
bi en met z’n allen is er een gezel-
lig feestje van gemaakt. De kinde-
ren werden in teams naar voren 
gehaald. Sinterklaas en de Pie-
ten bleken goed op de hoogte te 
zijn van hoe het met de jeugdle-
den van Qui Vive gaat. De kinde-
ren lieten af en toe een mooi lied-
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Leidse Schaakcompetitie
Zinderend duel: AAS 
versus Philidor Leiden
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 30 
november was de tweede ronde 
van de Leidse competitie Hoofd-
klasse. AAS moest tegen het ster-
ke Philidor en had uit voorzorg 
het sterkste team op de been ge-
bracht. Dit was zeker een geode 
voorzorg, want Philidor kwam 
nog sterker uit de blokken dan 
de eerste ronde. Een hevig ge-
vecht begon. Henk Noordhoek 
werd helemaal overspeeld door 
Herman van Halderen en moest 
opgeven, 0-1 voor de bezoekers. 
Meteen sloeg FM Jef van Vliet te-
rug voor de Azen door de sterke 
Bakker met zwart te verslaan: 1-1.
Ondertussen had de nestor van 
het AAS-team, Ben de Leur, een 
pion verknoeid in de opening 
en was overgeschakeld op bik-
kelstand. Ook op de andere bor-
den was het onduidelijk tot vaak 
minder. Joran Donkers kwam 
met zwart slecht uit de opening 
en werd bekwaam weggespeeld 
door Van der Steen, 2-1 voor de 
bezoekers. Peter Poncin had een 
zeer scherpe stelling tegen Ze-
ven not of Nine, maar ging ten 
onder, bezoekers op 3-1. Ben ver-
dedigde zich met de moed der 
wanhoop en wist uiteindelijk met 
een pion achter de remise veilig 
te stellen. De restende duels be-
gonnen nu aan het einde van de 
speeltijd te geraken en het tempo 
ging omhoog. Op bord 2 vocht Si-
mon Groot een hevig duel uit te-
gen de zeer sterkte Bert van der 

Marel. Simon trok de stelling naar 
zich toe en na enige subtiele ma-
noefs ook het punt. De meute 
toeschouwers spoeden zich nu 
naar het tijdnoodduel Hensber-
gen versus Shrasjov. Willen had 
een mooi initiatief en sloeg op 
een bepaald moment een pion 
waarop zwart een fantastische 
schwindel had, de Azen stokten 
de adem in de keel, mat in 1 was 
onvermijdelijk. Willem overwoog 
opgeven, bedacht gelukkig dat 
Azen dat nooit doen en speelde 
de enig mogelijke verdediging, 
Tc7! Sharshov was verbijsterd op 
zijn beurt. Hij dacht en dacht en 
ging door de klok, gelijke stand 
van 3.5-3.5! Het laatste bord was 
Willem van Briemen versus Olaf 
Cliteur voor AAS. Olaf speelde 
een heel goede Tarrasch en had 
lang het beste van het spel, maar 
in tijdnood wist wit weer gelijk te 
komen. Met enkele minute op de 
klok stelde Olaf remise voor en 
na enig overleg ging Philidor ak-
koord. Dus 4-4. De ontlading was 
groot, een ieder was eens dat dit 
een zeer zware en spannende 
wedstrijd was geweest en 4-4 een 
terechte uitslag. Er werd nog wat 
bier gedronken met de sympa-
thieke tegenstanders die daarna 
naar Leiden togen en de Azen het 
slagveld opruimden. Op naar de 
volgende ronde, pas op 1 februari 
volgend jaar. Voor meer informa-
tie over AAS: www.aaas.leisnb.bl
Door Ben de Leur

Nieuwe leden winnen bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Het was 28 novem-
ber de eerste zitting van de der-
de ronde bij bridgeclub Onder 
Ons. Dat betekende dus dat som-
mige paren in een hogere lijn en 
andere paren in een lagere lijnen 
hun kunsten mochten vertonen. 
Dat ging de een duidelijk beter 
af dan de ander, want een paar 
stootte meteen door naar de eer-
ste plaats terwijl een ander paar 
roemloos onderaan stond. 
Zelfs de kampioenen van vorig 
seizoen moesten het met een 
zeer bescheiden klassering doen. 
Wat de spellen betrof was het een 
betrekkelijk vlakke avond. In de 
A-lijn was een paar dat netjes op 
spel 6 6 Ruiten maakte terwijl de 
andere paren het klein slem niet 
wisten te bieden. Op spel 9 ging 
3 Harten gedoubleerd –5, wat 
een score voor de dubbelaars van 

plus 1100 opleverde en op spel 
22 werd 4 Ruiten gedoubleerd 
plus 1 gemaakt voor een score 
van plus 910. In de B en C geen 
bijzonderheden.

De uitslag in de A-lijn: 1e Alie van 
Verseveld en Til Eveleens met 
59.17%, 2e Christa Leuven en Ri-
ta Ritzen met 56.25% en 3e Wil 
Stokman en Francoise Daudel 
met 55.42%. In de B-lijn de scores 
na herberekening: 1e Bep Heijtel 
en Anita Martens met 62.03%, 2e 
Oege de Jong en Jan Eveleens 
met 58.96% en 3e Rietje van der 
Zwaard en Joke Hendrikse met 
58.75%. In de C-lijn: 1e de nieu-
we leden Ans Heemskerk en Ria 
Marchand met 58.33%, 2e Cor-
ry Olsthoorn en Heleen de Jong 
met 55.42% en 3e Ans van Wees 
en Gerrit van Luling met 55.00%.

Zaalvoetbalcompetitie
ZABO ronde 6 in Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt komend week-
einde  voortgezet met de zesde 
speelronde. Na vier keer op rij in 
de Proosdijhal gespeeld te heb-
ben, gaan de heren zaalvoetbal-
lers zaterdag 8 december hun 
sportieve kunsten vertonen in 
sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg in Oost. 
Om 18.35 uur trapt koploper 
Football Fanatics af tegen Am-
sec Piller. Om 19.20 uur begint de 
ploeg van Woei tegen Joga Bo-
nito. Om 20.05 uur start Interna-
tional Smokers tegen HFC Haar-
lem. Om 20.50 uur speelt Street 
Football Team tegen Green Fin-

gers Uitzendbureau en om 21.35 
uur tenslotte LEMO tegen Polo-
nia Aalsmeer. Publiek is van har-
te welkom en hoeft géén entree 
te betalen bij de ZABO.

Stand vooraf:
De huidige ranglijst ziet er mo-
menteel als volgt uit: Football 
Fanatics 5-13, Polonia Aalsmeer 
5-10, Green Fingers Uitzendbu-
reau 5-9, HFC Haarlem 5-9, Inter-
national Smokers Team 5-9, LE-
MO 5-9, Amsec Piller 5-7, Joga 
Bonita 5-5, Street Football Team 
5-1, Woei 5-0. Meer informatie is 
te vinden op de Zabo-website: 
www.zaboaalsmeer.nl 

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 8 DECEMBER: 
F.C.AALSMEER
D.H.S.C. 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Swift 3 - F.C.A. 2 14.30 u 
V.V.C. 4 - F.C.A. 3 12.00 u
F.C.A’damsebos 4 - FCA 4 10.30 u
F.C.A.35+1 - T.O.B. 35+2 14.30 u
Martinus 45+2-FCA 45+1 15.00 u
S.C.W. 
H.Y.S. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Legm.vogels 3 - S.C.W. 2 15.00 u
S.C.W. 3 - Hoofddorp 2 12.00 u
V.V.A./Spartaan 3 - SCW 4 13.00 u
S.C.W. 5 - V.V.C. 6 14.30 u

SCW 35+1 - A’veen35+2 14.30 u
SCW 45 +1 - VVZ ’49 45+1 14.30 u

ZONDAG 9 DECEMBER:
F.C.AALSMEER
O.S.C. 3 - F.C.A. 4 12.00 u 
Heemstede 3 - F.C.A. 5 12.30 u 

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - D.I.O.S. 1 14.00 u
R.K.D.E.S. 2 - Sp.Leiden 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 - A.S.’80 4 12.00 u
Kon.H.F.C. 4 - R.K.D.E.S. 4 14.15 u
R.K.D.E.S. 5 - U.N.O. 3 12.00 u

Waterpolocompetitie
Dames 1 Oceanus wint 
ruim van De Dolfijn
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
1 december speelde Dames 1 
van Oceanus waterpolo thuis in 
Sportcentrum De Waterlelie te-
gen de Dol�jn uit Amsterdam. De 
wedstrijd startte aftastend, bei-
de ploegen begonnen met een 
uitsluiting en er werd maar één 
keer gescoord in de eerste perio-
de in het voordeel van Oceanus. 
In de tweede periode werd het 
spel fysieker en wist ook de Dol-
�jn te scoren en de stand werd 
gelijk: 1-1. Bij beide partijen wa-
ren een aantal uitsluitingen en 
aan het eind van de tweede pe-
riode kwam Oceanus op 2-1 door 
een doelpunt van Fabiënne Vork. 
In de derde periode wist Ocea-
nus vijf keer te scoren, waarvan 
een prachtige taterbal van Ma-
rieke Spitteler. Ook wist keepster 
Femke Spitteler een strafworp te 
stoppen. Het derde partje eindig-
de in 7-2. Beide ploegen hadden 
door het fysieke spel veel energie 
verspeeld en er werd tijdens het 
laatste partje veel gewisseld. Sa-
bina Terlouw scoorde uit een vrije 
bal 8-2. De Dol�jn antwoordde 
goed en speelde een aanval mooi 
uit wat resulteerde in 8-3. Van-
af de midvoor positie weet So�e 
van der Ven de 9-3 te scoren en 
de Dol�jn bepaalde met een laat-
ste doelpunt in een manmeer si-
tuatie de eindstand op 9-4. Doel-
punten zijn gemaakt door: Fabi-
enne Vork (4x), Marieke Spittler 
(2x), Sabina Terlouw, Marieke We-
ijers en So�e van der Ven. Door 
deze winst staat Oceanus Dames 
1 tweede op de ranglijst.

Verlies Heren 1
Heren 1 speelden in Vleuten te-
gen Watervlo, een ploeg waar 
de Aalsmeerders in het verleden 
al memorabele wedstrijden te-
gen heeft gespeeld. Dat was de-
ze keer niet het geval. 
De Utrechters waren simpelweg 
te sterk en wisten de wedstrijd 
met 14-6 te winnen. Voor Ocea-
nus scoorden Kevin Melman (2x), 
Dennis Reijnders (2x), Yoni Joore 
en Yoeri Berk.

Overige uitslagen:
De Zaan 3 – Heren 2: 20-0
DAW 3 – Heren 3: 3-8
Heren 4 – ZPCH 4: 9-4
Dames 2 – DAW 2: 8-7
Jongens -19 – De Dol�jn: 15-5
De Ham - ZPCH/Oceanus/De Am-
stel MO17: 6-2

Scholentoernooi en clinics
Op zaterdag 26 januari wordt in 
Sportcentrum De Waterlelie weer 
het scholentoernooi georgani-
seerd. Hiervoor zijn alle scholen 
in Aalsmeer, Kudelstaart en Uit-
hoorn uitgenodigd. Om hiervoor 
te kunnen oefenen worden in de-
cember en januari vier waterpo-
loclinics georganiseerd. Om dins-
dag 11 december en dinsdag 8 ja-
nuari van 18.45 tot 19.30 uur en 
op donderdag 13 december en 
donderdag 10 januari van 18.00 
tot 18.45 uur. 
Alle basisschoolleerlingen met 
een zwemdiploma worden van 
harte uitgenodigd om bij deze 
clinics kennis te komen maken 
met waterpolo!

Voetbal
RKDES verspeelt winst 
op SJZ in slotfase
Kudelstaart - RKDES heeft op mi-
raculeuze wijze niet de 3 punten 
mee kunnen nemen van SJZ uit 
Zoeterwoude. De Kudelstaarters 
verspeelde in blessuretijd een 1-3 
voorsprong. De 3-3 werd in bles-
suretijd gemaakt door de mee 
gekomen keeper van SJZ hij kop-
te geheel vrijstaand een corner in 
het doel van RKDES nadat de 2-3 
ook al in blessuretijd was geval-
len. Grote deceptie dus voor de 
Kudelstaarters. 
RKDES begon in dezelfde opstel-
ling als vorige week en dat was 
voor het eerst dit seizoen dat de 
Kudelstaarters twee wedstrijden 
met dezelfde elf begonnen, Lars 
Winters dus weer in de spits. De 
eerste kans was voor de Afas/
Nieuwendijk brigade was voor 
Jordy Vrolijk, die vrij kon aanleg-
gen maar hij zag zijn schot ge-
keerd worden door de keeper. 
Beide ploegen probeerden al op-
bouwend aan te vallen, maar bei-
de ploegen grossierden in het 
verspelen van de bal, zodat het 
allemaal erg rommelig aan deed. 
De eerst echte kans voor SJZ 
werd gelijk een goal, de spits van 
SJZ kon vrij uithalen en schoot 
de bal onder in de hoek: 1-0. De 
Kudelstaartse formatie liet het er 
niet bij zitten en zocht steeds na-
drukkelijker het doel van SJZ en 
dat lukte dan ook om de 1-1 op 
het bestaande bord te zetten. Een 
corner van rechts werd door Roy 
Endhoven doorgekopt en de bal 
viel precies voor de voeten van 
Erik Overvliet. Hij bedacht zich 
geen moment en schoot diago-
naal binnen. Ruststand: 1-1. In 
de tweede helft wist de plaatse-
lijke FC al gauw op voorsprong 
te komen. Het was Dennis Pronk 
die over rechts opstoomde en 
de bal hard voor gaf, de keeper 
van SJZ maakte zijn enige foutje 
in de wedstrijd en liet de bal van 
zijn borst afstuiten en ja dan is In-
dy van Koert er als de kippen bij 

om binnen te tikken: 1-2. Maarten 
van Putten kwam in het veld voor 
Lars Winters en de wat grieperige 
Arnoud van Leeuwen ging dou-
chen en voor hem kwam Elias El-
hadji in het veld. Koud in het veld 
was het Maarten van Putten die 
een vlijmscherpe voorzet a�ever-
de en jawel Indy van Koert knal-
de de 1-3 binnen met nog twin-
tig minuten op het inmiddels niet 
meer werkende scorebord. In de-
ze fase kreeg RKDES legio kan-
sen om de voorsprong uit te wer-
ken. SJZ dat met meer mensen 
ging aanvallen liet heel veel ruim-
te achterin toe, maar keer op keer 
wisten de Kudelstaarters er knul-
lig niets mee te doen. En dan 
zal je het beleven, dan scoort in 
de negentigste minuut SJZ een 
identieke goal als hun eerste, 
weer kon een speler uit een cor-
ner de bal vrij aannemen en weer 
schoot hij hem in de rechter be-
neden hoek. En dan breekt de 
blessuretijd aan en zet SJZ alles 
op alles en groeide de paniek bij 
de Kudelstaarters. De bal kwam 
amper nog op de helft van de ‘vij-
and’. SJZ kreeg nog een corner en 
de keeper van SJZ kwam het he-
le veld oversteken en mocht ge-
heel vrij de bal in de touwen kop-
pen, alsnog 3-3. De goed leiden-
de scheidsrechter �oot nage-
noeg gelijk af en liet de spelers 
maar ook de trouwe supporters 
in verbijstering achter, hoe kan 
zoiets gebeuren? Het zal nog alle 
hens aan dek worden voor RKDES 
om zich bij de eerste zes te plaat-
sen die recht geeft op de promo-
tieklasse. Zeker nog elf ploegen 
zijn hiervoor in de race voor de-
ze zes plaatsen en dat met nog 
vier wedstrijden te gaan. Komen-
de zondag 9 december speelt RK-
DES thuis tegen koploper DIOS 
en winnen is echt een must. De 
wedstrijd aan de Wim Kandreef 
begint om 14.00 uur.
Eppo

Sjoeltoernooi
Petra en Leo winnen in 
Haarlemmermeer
Aalsmeer - Op donderdag 29 no-
vember werden er opvallend ho-
ge scores neergezet door de le-
den van Sjoelclub Aalsmeer. Pa-
trick Haring scoorde maar liefst 
twee keer een 152. Albert Geleijn, 
Tim van Tiem en Marry Verhoeven 
maakten alledrie een score van 
150. In de A-Klasse was de winst 
voor Elisa Houweling met 23 pun-
ten. In de overige klassen hadden 
de winnaars 25 punten (Albert 
Geleijn, Kees Verbruggen en Mah-
jan Yari). Dit jaar volgt er nog één 
competitieavond en wel op don-
derdag 13 december. Kerstsjoe-
len staat op het programma. In de 
tussenstand om het kampioen-
schap gaan Patrick Haring (ge-
middelde 143,70) en Petra Hou-
weling (gemiddeld 139,68) ruim 
aan kop. De hoofdklasse is ge-
wonnen door Albert Geleijn, ge-
volgd door Tim van Tiem en Paul 
van den Berg. In de A-klasse is de 
hoogste eer behaald door Elisa 
Houweling, op twee Karin Dijkstra 
en op drie Jacob van ‘t Hof. In de 
B-klasse was plaats één voor Kees 
Verbruggen, op twee Thijs Brozius 
en op drie Pim van der Meer. In de 
C-klasse was Mahjan Yari onver-
slaanbaar, gevolgd door Wim van 
der Geest en Pieter de Liefde.

Bekerwedstrijd en toernooi
Zaterdag 24 november is de der-
de bekerwedstrijd gesjoeld in Be-
neden-Leeuwen. Winnaar bij de 
heren is Ronald Polman gewor-
den, voor Herman Depenbrock. 
Patrick Haring werd 11e, Wim 

Voorbij 21e, Cock Tukker (terug 
van gebroken heup) 28e en Wim 
Eijlers 37e. Bij de dames won Het-
tie Kleine van Sandra Stoelhorst in 
de �nale. Zaterdag 1 december is 
het jaarlijkse Haarlemmermeer-
toernooi gesjoeld met onder de 
deelnemers enkele sjoelers die 
ook voor Sjoelclub Aalsmeer uit-
komen, maar deze keer voor een 
andere club meededen. Voor de 
vierde keer won Petra Houweling 
bij de dames (2038 punten). Zij 
had een hogere score als de win-
naar bij de heren, Leo van Tiem 
(2032 punten). Ook een keer ko-
men sjoelen? Belangstellenden 
zijn altijd welkom in het Dorps-
huis in Kudelstaart. De volgen-
de sjoelavond is op donderdag 
13 december en begint om 20.00 
uur. Zie voor meer uitslagen en in-
formatie de website: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 

Leo van Tiem en Petra Houweling, 
winnaars Haarlemmermeer-
toernooi.  Foto: Elisa Houweling

Dammers K&G stelen 
punt uit Haarlem
De Kwakel - Het eerste team van 
het Kwakelse Kunst en Genoegen 
had zomaar kunnen verliezen, 
gelijk spelen, of zo maar kunnen 
winnen van HDC. Kortom een dol 
dwaze damwedstrijd waarin K&G 
uiteindelijk goed wegkwam. Op 
maandagavond toog het sterren-
team van K&G vol goede moed 
naar Haarlem voor het jaarlijks 
tre�en in de hoofdklasse hou-
den de clubs elkaar al jaren rede-
lijk in evenwicht. Dat evenwicht 
werd materieel gezien de eerste 
uren niet verstoord, alleen Wim 
Konst kwam positioneel verlo-
ren te staan. Op het moment dat 
zijn opponent dit voordeel wilde 
verzilveren schoot hij een enor-
me bok, Wim gaf twee schijven 
en sloeg er vervolgens vijf weg. 
Zijn tegenstander gaf direct aan-
geslagen op, 0-2. Kopman Adrie 
Voorn kwam sterk onder druk 
te staan tegen zijn sterke tegen-
speler, op tempo kon Adrie het 
net niet bolwerken, 2-2 tussen-
stand. Op dat moment stond Re-
né de Jong verloren, maar hij gaf, 
zolang Wim Keessen nog aan het 

knokken was, niet op. Wim stond 
beter, maar in hevige tijdnood 
kon hij zijn stand niet verzilveren, 
remise, met 3-3 als gevolg. René 
bleef doorstrijden en kon middels 
een plakker naar dam doorstoten, 
er was weer enige hoop. Het werd 
een gemanoeuvreer van dam-
men waarin René zijn dam steeds 
weer wist te redden. Inmiddels 
ging de klok ook meespelen, het 
vlaggetje van de Haarlemmer 
stond op vallen en als het zou val-
len dan won de Jong reglemen-
tair. Zo wilde René niet winnen 
en zijn remisevoorstel werd gre-
tig geaccepteerd, eindstand 4-4. 
Het was een spannende wed-
strijd, een mooie damavond. 

Donateur dammiddag
Een mooie dammiddag staat 
ook weer voor de deur, de dona-
teur dammiddag. Met daarin nog 
meer verrassende ontwikkelin-
gen in de ‘amateur’ partijen. Dam-
liefhebbers en liefhebbers van 
een gezellige middag kom op za-
terdagmiddag 15 december naar 
’t Fort De Kwakel..

Gerda wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
het hele jaar door op de woens-

dagavond gekaart in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 
uur. Op 28 november is het kla-
verjassen gewonnen door Gerda 
Raadschelders met 6037 punten. 
Ria van der Laan werd tweede met 
5453 punten en Bert van der Jagt 
derde met 5351 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Jan 
Raadschelders met 3772 punten.



 6 december 2018 27

Voetbal
Prima overwinning voor 
FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Het was zondag 2 
december genieten in de Horn-
meer bij FC Aalsmeer, zowel op 
het veld als in de kantine waar op 
het scherm de voetbalwedstrijd 
Feyenoord tegen PSV te zien 
was. Kortom, het was weer ou-
derwets gezellig in de Hornmeer, 
waar toch iets meer dan 100 toe-
schouwers op de wedstrijd tegen 
Alphen afgekomen waren. Bij de 
FC Aalsmeer in vergelijking met 
vorige week enkele veranderin-
gen, Nick Sluijs weer in het cen-
trum (speelde een dijk van een 
wedstrijd), Remi Paste Pasternek 
op de plaats van Jeroen Ezink en 
Robin Kruisman voor de trotse 
vader geworden Alexander Goes. 
Alexander en zijn trouwste sup-
porter Maaike hadden alles goed 
gepland, aankomend weekend 
was het de bedoeling want dan 
was het eerste vrij, maar de na-
tuur besloot anders en de klei-
ne meid kwam een week eerder. 
FC Aalsmeer weet wat het moet 
doen om nog een klein kansje 
te maken om toch in de promo-
tie klasse terecht te komen, maar 
dan moet wel alles gewonnen 
worden. De eerste helft begon 
matig en beide ploegen speelden 
op zeker om maar niet op achter-
stand te komen. Het spel speelde 
zich grotendeels af op het mid-
denveld en beide keepers had-
den een rustig begin, want echt 
gevaarlijk was het allemaal niet. 
Na een half uur was het toch FC 
Aalsmeer wat meer aandrong en 
toen kwamen de kansen er ook. 
Het was Joeri v.d. Schraaff die met 
een prachtige vrije trap Remi Pas-
ternak de kans gaf om de bal zo 
in het doel te lopen en dat bete-
kende 1-0. Even later was het bij-
na weer raak na een corner van 
dezelfde Joeri v.d Schraaff, de bal 
werd door NIck v.d Sluijs op een 
haartje na gemist. 1-0 was ook te-
vens de rust stand. 

De tweede helft gaf een ontke-
tende FC Aalsmeer te zien, er 
werd gejaagd op elke bal en werd 
ook bijzonder goed gespeeld. 
Het middenveld met Sten Piet, 
Joeri v.d. Schraaff en Robin Kruis-
man strooide met de mooiste 
passes. In de 47e minuut was het 
dan raak. Bij een aanval over ver-
schillende spelers, snel en goed 
uitgevoerd werd de bal panklaar 
voor Sten Piet neergelegd en 
met een mooi schot, onhoudbaar 
voor keeper Rick de Vries kreeg 

Sten eindelijk loon naar werken: 
2-0. FC Aalsmeer ging door en 
het was even later Richard Mel-
man die met een prachtige sla-
lom, aan de linkerkant verschil-
lende spelers uitspeelde en de 
bal naar de vrijstaande Karel Mi-
rowski speelde. Vanaf rechts gaf 
hij de bal weer perfect voor aan 
Richard Melman die jammer ge-
noeg over schoot. 
FC Aalsmeer bleef in hoog tem-
po door spelen en de ene kans 
na de andere waren er voor meer-
dere spelers. Schrijver van dit ver-
slag had werkelijk moeite om al-
les op te schrijven wat er voor het 
doel van Alphen afspeelde. Het 
was Pawel Kocon die tenslotte de 
wedstrijd definitief op slot gooi-
de door op prachtige wijze de 3-0 
aan te tekenen, na aangeven van 
Karol Mirowski. In de 70e minuut 
liep Mo Alaswad tegen een gele 
kaart aan na een lichte overtre-
ding, (scheidsrechter V/d Ploeg 
floot een prima wedstrijd. Uit 
voorzorg haalde Marco Bragon-
je hem naar de kant. Pawel Kocon 
naar achter en Jeroen Ezink op de 
rechtsbuiten positie. De wedstrijd 
was gespeeld. Alphen bleef moe-
dig de aanval opzoeken en als ze 
er eens doorkwamen stond er al-
tijd Bart Koopstra als betrouw-
bare sluitstuk. Er werd nog twee 
keer gewisseld, Sebastiaan Huyg-
sloot en Pim Binkhorst voor Sten 
Piet en Karol Mirowski. 

Als de kansen die er waren echt 
allemaal benut waren, had de 
stand naar een nulletje of zes ge-
moeten, maar goed hopelijk zijn 
die bewaard voor over twee we-
ken als FCA de moeilijke uitwed-
strijd tegen Sporting Leiden gaat 
spelen. Dit weekend is het team 
vrij. Aalsmeer gaat steeds be-
ter spelen en doet dit met heel 
veel spelvreugde en dat is wel 
het meest positieve op dit mo-
ment voor de zondag tak van FC 
Aalsmeer.

Stunt FCA zaterdag!
Geen winst voor de voetballers 
van FC Aalsmeer zaterdag op 1 
december, maar gestunt heeft 
dit team wel tegen WV HEDW. 
In de uitwedstrijd wist Aalsmeer 
een 3-1 achterstand om te bui-
gen in een 3-3 gelijke eindstand. 
Komende zaterdag 8 december 
wacht opnieuw een uitwedstrijd. 
Tegenstander is DHSC Utrecht en 
de aanvang is 14.30 uur.

Midgetgolfclub Aalsmeer
Dirk Jan Jongkind wint 
Sinterklaastoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
1 december werd het traditione-
le Sinterklaastoernooi gespeeld 
op de Aalsmeerse midgetgolf-
baan, zonder pakjes of peperno-
ten deze keer op de verschillende 
banen. Zestien deelnemers had-
den zich aan de start, ondanks 
de slechte weersomstandighe-
den, verzameld. Dirk Jan Jong-
kind wist deze dag winnend af 
te sluiten met rondjes 31, 27 , 35 
en een totaal van 93 holeslagen. 
Voor de tweede tot en met de 
vierde plek was nog een barrage 
nodig tussen Henk Buskermolen, 
Ton Silvius en Klaas Boekel, allen 
een score van 98 holeslagen. Ger-
rit Splinter viel, met 99 holesla-
gen, net buiten deze barrage. De 
barrageronde gaf geen uitslag en 
er was een sudden death, begin-
nend bij baan één tot er een ver-
schil optreed, nodig. Deze wist 
Henk te winnen voor Ton, die dus 
derde werd. Klaas moest genoe-
gen nemen met de vierde plaats.

Wintercompetitie
Op zondag 2 december werd de 
derde wedstrijd in de wintercom-
petitie van Aalsmeer en Boskoop 
op de banen van Aalsmeer ge-
speeld. Peter Korver (MGC Heer-
hugowaard) was de beste op 
deze dag met een score van 30, 
28,28 en een totaal van 86. Een 

prima score in de winterperiode. 
Elly Mulder bij de dames was met 
een totaal van 87 holeslagen de-
ze dag de beste. Zij wist haar ach-
terstand op Els van de Stroom te 
verkleinen. Els staat op dit mo-
ment eerste bij de dames met 266 
holes en Elly heeft 267 holeslagen 
als totaal. Bij de heren staat Klaas 
Boekel riant voorop met een to-
taal van 252 holeslagen, omdat 
hij de vorige keer op Boskoop 
fantastisch heeft gespeeld met 
een totaal van 69 holes. Dirk Jan 
Jongkind, nu op de tweede plaats 
met 258 holes, verloor deze dag 
4 holeslagen op Klaas. Pascal van 
Duijn, ook van MGC Heerhugo-
waard, staat derde. 
Het wordt spannend bij de heren, 
want tussen de nummers drie 
en acht zit maar een verschil van 
5 holeslagen en er zijn nog vijf 
wedstrijden te verspelen. De bes-
te zes van acht dagen tellen mee 
bij de einduitslag. Dus alles is nog 
mogelijk. 

Weekend open
Ook nieuwsgierig naar het spelen 
met wedstrijdballen? Wees wel-
kom in het weekend van 13.00 
tot 17.00 uur bij de Midgetgolf-
baan aan de Beethovenlaan. Er is 
altijd wel iemand aanwezig, die 
het een en ander willen uitleggen 
over midgetgolf. 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 2 onverwacht 
alsnog kampioen!
Aalsmeer - Met een grote over-
winning in de laatste thuiswed-
strijd tegen JOVO 7 kon Bloemen-
lust 2 nog aanspraak maken op 
de titel in de 4de klasse en bij een 
6-0 voorsprong zag het er veel-
belovend uit. In de laatste partij-
en wist JOVO echter nog tot 7-3 
terug te komen en was het in 
spanning afwachten wat koplo-
per ASSV er vrijdagavond tegen-
over zou stellen. Door omstan-
digheden kon ASSV niet in de 
sterkste opstelling aantreden en 
zelfs maar met twee in plaats van 
drie man. Zodoende werd door 
de koploper onverwacht met 8-2 
verloren en kon in Aalsmeer het 
kampioenschap gevierd worden. 
Dirk Biesheuvel bleef in deze laat-
ste wedstrijd ongeslagen en won 
in het gehele seizoen 23 van zijn 
30 enkelspelen (77%). Jan Spaar-
garen wist twee partijen te win-
nen en scoorde over het hele sei-
zoen 79%, terwijl Philippe Mon-
nier één tegenstander de baas 
was en een totaalscore noteerde 
van 30%. Zoals in de meeste wed-
strijden wonnen Jan en Dirk ook 
nu het dubbelspel.
Ondanks degradatie wist hek-
kensluiter Bloemenlust 1 heel 
knap gelijk te spelen (5-5) bij de 

nummer twee Tezano 96 2, na 
zelfs een 2-5 voorsprong. Inval-
ler Jan Spaargaren zegevierde 
twee maal evenals Johan Berk en 
Ed Couwenberg was goed voor 
één overwinning. De nog rede-
lijke winstpercentages (52% voor 
Johan, 43% voor Ed en 41% voor 
Bart Spaargaren) konden helaas 
degradatie toch niet voorkomen.
Bloemenlust 3 speelde uit tegen 
de laatste in de poule The Victory 
7. Bloemenlust staat een na laat-
ste met 13 punten voorsprong 
op The Victory en was voor de-
ze laatste wedstrijd al gedegra-
deerd. Horst Krassen won twee 
enkelspelen en verloor een en-
kelpartij zeer nipt met 11-9 in de 
vijfde en beslissende game. Pe-
ter Velleman versloeg een tegen-
stander en verloor twee enkel-
partijen, waarvan één met 14-12 
in de beslissende vijfde set. Ook 
Irene Gerritsma wist een keer te 
winnen. Het dubbelspel werd in 
drie games verloren door Peter 
en Horst. Einduitslag: een 6-4 ne-
derlaag, waardoor Bloemenlust 
op 30 punten op de een na laat-
ste plaats eindigde. De winstper-
centages zijn: Irene en Horst 35%, 
Peter 30% en Frans Ravensteijn 
25%.

Hoogste eer voor Hennie, Wim en Martin

Verrassende uitslagen 
bij kaartavond FCA
Aalsmeer - Een prima opkomst 
met hartenjagers en klaverjas-
sers afgelopen vrijdag 30 novem-
ber tijdens de kaartavond bij FC 
Aalsmeer. Het werd een gezelli-
ge avond met verrassende uitsla-
gen. Zo ben je de ene week een 
topper en de andere week heb 
je een poedelprijs, dat gebeurde 
met Wim en Geert. Dus ja, het ni-
veau ligt hoog en dat houdt de 
spanning erin. Het kan elke week 
weer anders zijn. Bij het klaver-
jassen waren Hennie Spaarga-
ren en Wim Ruts met totaal 5206 
puntende winnaars met een klein 
verschil op nummer twee, Pau-
la Miltenburg en Rob Feenstra 
met 5199 punten totaal. Op drie 
zijn Jack van Muiden en And-
re de Vries geëindigd met totaal 
4997 punten. De poedelprijs was 
voor Geert Bruine de Bruin en 
Wim Braam met 4001 punten. Bij 
het hartenjagen was het Martin 
de Bok die met ‘slechts’ 145 pun-
ten weer eens van zich liet spre-

ken en liet zien dat je hem nooit, 
maar dan ook nooit, mag afschrij-
ven. Plaats twee was voor Ber-
tus Buys met 182 punten en op 
drie dit keer Joke Buys met 188 
punten. De poedelprijs was voor 
Remco van Schie met 332 pun-
ten totaal. 

Tientallen toernooi
Vrijdagavond 14 december is het 
tientallentoernooi kaarten. Veer-
tien teams spelen weer mee en 
het wordt dus een drukte van be-
lang. De organisatie doet weder-
om een dringend advies om op 
tijd aanwezig te zijn zodat om 
stipt 20.00 uur gestart kan wor-
den. De kantine is vanaf 19.30 uur 
open en de leiders kunnen zich 
vanaf dit tijdstip melden bij het 
wedstrijdsecretariaat.
Óp vrijdag 11 januari wordt de 
‘gewone’ competitie’ weer voort-
gezet. Aanwezig 20.00 uur, start 
20.15 uur in de kantine van FC 
Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Tim van de Poel ‘best of 
the rest’ bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was weer een dartsavond 
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De dartsavon-
den zijn weliswaar allemaal losse 
toernooitjes, maar er wordt wel 
een stand bijgehouden. Erik Jan 
Geelkerken had door zijn afwe-
zigheid alle darters aan het begin 
van het seizoen een voorsprong 
gegeven, maar won nu knap voor 
de tweede maal op rij. Op de vo-
rige speelavond was Rene Kruit 
de verrassende finalist, nu was 
Tim van de Poel de onverwach-
te ‘best of the rest’. Het was im-
mers alweer vier jaar geleden dat 
Tim de grote finale bereikte (en 
won). Aan de andere kant diende 
de stijgende vorm van Tim zich 
twee weken geleden al aan door 
het Blind Koppel Toernooi te win-
nen. Het tweede niveau leek al 
helemaal een herhaling van het 
Blind Koppel Toernooi. Victor van 
Schie won weer de finale van Rick 
Fransen, al stonden zij er twee 
weken geleden uiteraard niet al-
leen voor. John Guldemond viel 

ook in herhaling, hij had voor de 
tweede keer dit seizoen een hoge 
uitgooi van 150. De vorige keer 
werd deze uitgooi op de valreep 
overtroffen, nu was deze prach-
tige uitgooi wel goed voor een 
welverdiende prijs. Er waren nóg 
twee niveaus, waarover volgende 
week meer in deze krant. 

Speelavond
Volgende week vrijdag 14 de-
cember is de volgende speel-
avond van de Poel’s Eye, met ho-
pelijk weer veel nieuwe gezich-
ten. Elke darter kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, 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 el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden.

Winnaar Erik Jan Geelkerken (links) en finalist Tim van de Poel.

Handbal BeNe League
Geen winst voor Heren 1 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
1 december stond voor de hand-
ballers van Greenpark Aalsmeer 
weer een wedstrijd in de BeNe 
League op het programma. He-
ren 1 kreeg Bevo uit Panningen 
op bezoek in De Bloemhof. De 
verwachtingen waren gespan-
nen, want Bevo is altijd weer een 
lastige tegenstander en dit bleek 
ook dit keer. De ploegen waren 
aan elkaar gewaagd, maar Bevo 
wist (veel) vaker het doel te vin-
den. De rust gingen de teams 
met 17-10 voor de heren uit Pan-
ningen. Achterstand voor de he-
ren van Greenpark Aalsmeer. Zou 
het nog lukken om gelijk te ko-
men of misschien wel te win-
nen? Aalsmeer wist in de tweede 

helft dichterbij te komen, maar na 
een fanatieke eindsprint van Be-
vo was de gastploeg niet meer in 
te halen en won uiteindelijk de 
wedstrijd met 25-31. Gescoord 
voor Aalsmeer hebben Vaidas (9), 
Robin en Rob (elk 5), Quinten en 
Tim (elk 3).

Hoogste eer dit keer voor Peter Bakker
Darters in ‘t Middelpunt 
zoeken darters
Aalsmeer - Op de vaste dinsdag-
avond in buurtcentrum ‘t Middel-
punt wordt er door een groep-
je darters een aantal wedstrijdjes 
gespeeld. Het plezier staat voor-
op, het niveau is wisselvallig en 
zeker niet professioneel. Afge-
lopen 27 november was de op-
komst weer magertjes. De darters 
hebben zich best vermaakt, maar 
zouden graag wat meer mensen 
verwelkomen. Lid worden kan 
niet, dus je komt maar wanneer je 
zin hebt. De kosten per avond zijn 
2,50 euro. Koffie en drankjes zijn 
bij de bar verkrijgbaar. Om 20.00 
uur beginnen de darters met spe-
len. Vanaf 19.30 uur is het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 
55 open voor een praatje en wat 
warmgooien. De minimumleef-
tijd is 16 jaar.

In de poule wist Gerben de Vries 
te winnen van Kees de Lange, 
maar hij verloor even later nipt 
van Peter Bakker. Kees wist kort 

daarna wel net van Peter te win-
nen en in de laatste poulewed-
strijd kon Hans Dolk een leg af-
pakken van Gerben. Uiteindelijk 
speelden drie personen de fina-
leronde waarbij Peter de sterkste 
bleek. Kees werd tweede en Ger-
ben derde. 

Winst Trudy en 
Nico op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 29 november is het 
jokeren gewonnen door Trudy 
Knol met 217 punten. Tweede 
werd Bets Teunen met 372 pun-
ten en op drie is Gerard de Wit ge-
eindigd met 581 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week Nico 
de Ron de beste met 5325 pun-
ten. Riet Pothuizen werd tweede 
met 5021 punten en Huub Bouw-
meester derde met 4878 punten.
De heren en dames van de oude-
rensoos Kudelstaart zijn nog op-
zoek naar enkele nieuwe leden.
Er wordt gejokerd en/of geklaver-
jast. Belangstelling? Kom gerust 
eens kijken en/of direct meespe-
len. Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met 
mevrouw Pothuizen via 0297-
340776.

Rinus op één bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 12 de-
cember vanaf 13.30 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 28 november is 
gewonnen door Rinus Buskermo-
len met 5152 punten. Op twee is 
Piet Voorn geëindigd met 5109 
punten, plaats drie was voor Thea 
van Aalst met 5029 punten en 
plek vier werd bezet door Riet 
Hoekman met 4961 punten.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De eerstvolgende 
kaartavond van buurtvereniging 
Hornmeer is op vrijdag 7 decem-
ber. Er is dan weer gewoon kaar-
ten. Iedereen is van harte welkom 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. Het koppelkaar-
ten op vrijdag 30 november is ge-
wonnen door Jan Meier en Ge-
rard Pouw met 5360 punten. Op 
twee zijn Carla van Nieuwkerk en 
Corry Balder geëindigd met 5329 
punten en op drie Plony de Lan-
gen en Martha Zeldenthuis met 
4991 punten. De poedelprijs was 
voor Miep Wolf en Ria Moller met 
3333 punten.

Kaartavond Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Belangstellenden zijn 
van harte welkom om op dinsdag 
11 december bij buurtvereniging 
Ons Aller Belang te komen klaver-
jassen. De kaartavond wordt ge-
houden in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Vanaf 19.30 uur 
gaat de deur open en het kaarten 
begint om 20.00 uur. Na drie spel-
len gekaart te hebben, wordt weer 
de befaamde loterij gehouden. 






