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Kudelstaart: Omgeving Daltonstraat en 
  Ampèrestraat (290 kranten)

AFSLUITING OOSTEINDERWEG DIT WEEKEND 
WEGENS ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN

Komend weekend van vrijdag 20.00 uur tot zondag 29 sep-
tember 20.00 uur vinden er asfaltwerkzaamheden plaats op 
het gedeelte tussen Mr. Jac. Takkade en huisnummer 437 
van de Oosteinderweg. Hierdoor is dit gedeelte volledig af-
gesloten voor al het wegverkeer. Voor deze werkzaamheden 
is een eventuele uitloop tot maandagochtend 30 september 
05.00 uur. Er is ervoor gekozen om de asfaltwerkzaamheden 
in het weekenden en de nacht uit te voeren. De woningen 
en bedrijven zijn dan uitsluitend in het afgesloten gedeelte 
te voet bereikbaar. Bewoners en bezoekers kunnen hun auto 
in deze periode buiten het werkgebied parkeren. Er is een 
omleidingsroute van kracht.

Maandag 9 september is gestart met de reconstructiewerk-
zaamheden Oosteinderweg tussen de Mr. Jac. Takkade en de 
Noordpolderweg. De werkzaamheden worden gefaseerd uit-
gevoerd. De planning is dat alle werkzaamheden vrijdag 8 
november klaar zijn. 

Inlichtingen bij de gemeente
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast tijdens deze 
werkzaamheden. Mocht u vragen hebben kunt u contact op-
nemen met toezichthouder de heer T. Konijn, bereikbaar op: 
06-47291419 of projectleider de heer M. Abrahams, bereik-
baar op: 06-53868518. De uitgebreide informatie met fase-
ring en planning staat op:www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering.

Aalsmeer wil andere samenwerking met Amstelveen
Burgemeester: “Heb respect voor 
de zelfstandigheid van Aalsmeer”

Burgemeester Oude Kotte is ech-
ter niet van plan om hier op de-
zelfde manier te gaan reageren.  
Liever geeft hij een nadere toe-
lichting waarom Aalsmeer nu te-
gen Amstelveen heeft gezegd 
een andere samenwerking te wil-
len. De afgelopen maanden heeft 
het college zich intensief gebo-
gen over het samenwerkingsver-
band en de hierbij gemaakte af-
spraken. Wat dit laatste betreft 
was zijn verbazing groot. “Er zijn 
hierbij geen toekomstbestendi-
ge afspraken gemaakt. Daarom 
belanden we nu continu in dis-
cussie.” Oude Kotte gaat verder: 
“Hoe Amstelveen nu met investe-
ringen in de organisatie om gaat 
betekent feitelijk dat het budget-
recht van de Aalsmeerse gemeen-
teraad wordt aangetast. En dat is 
niet acceptabel. Amstelveen be-
paalt de koers en de ambitie en 
daarna wordt bij Aalsmeer de re-
kening neergelegd. Je kan het 
vergelijken met onderhoud aan 
een huurwoning. Als de eigenaar 
van de huurwoning de kozijnen 
vervangt dan betaalt hij de reke-
ning en wordt deze niet neerge-
legd bij de huurder. Wel kan het 
een huurverhoging betekenen. 
Uitgangpunt is dan wel dat de 
huurder profi teert van de nieu-
we kozijnen. Zijn energiekosten 
gaan dan omlaag wat vervolgens 
de huurverhoging compenseert.” 

Gouden randje
Inwoners van Aalsmeer ervaren 
de dienstverlening door Amstel-
veen niet altijd goed passend 
op de Aalsmeerse maat en iden-
titeit. “Deze ervaring kunnen wij 
niet rijmen met de oplopende 
kosten. Deze zou met een gou-
den randje omringd moeten zijn. 
De kosten die Aalsmeer besteedt 
aan dienstverlening is nu 800 eu-
ro per inwoner. Ter vergelijking bij 
gemeenten van dezelfde grootte 
is dit gemiddeld 560 euro. 
De verhouding is zoek. Wij willen 
andere fi nanciële afspraken ma-
ken en weten dat dit ook anders 
kan. We willen niet meer met on-
redelijke kosten vanuit Amstel-
veen opgezadeld worden. We wil-
len hier inzicht in hebben en krij-
gen.” 

Bestuurlijke visie
Aalsmeer heeft nu haar fi nanci-
en goed op orde, maar de dienst-
verlening op deze voet voortzet-
ten gaat onbetaalbaar worden. 
“Aalsmeer wil niet toe naar een 
bestuurlijke fusie. Daarom zeg-
gen wij nu tot hier en niet verder”, 
legt Oude Kotte uit. 
“Aalsmeer wil haar eigen identi-
teit behouden. Aalsmeer heeft 
een rijk verenigingsleven en 
de ondernemersgeest is groot. 
Aalsmeer is nationaal en interna-
tionaal een ‘sterk’ merk. Onze ge-
meente veeg je niet zomaar van 
de kaart. Juist om dit zelfstandige 
bestuur te behouden, vinden wij 
dat we nu moeten ingrijpen.” 

Ambtelijke taken
Uiteraard hoopt Aalsmeer tot 
een goed compromis te komen 
met Amstelveen, maar er wordt 
ook naar omliggende gemeen-
ten en instanties gekeken voor 
uitbesteding van ambtelijke ta-
ken. “We krijgen warme reacties 
van omliggende gemeenten die 
in Aalsmeer een sterke partner 
zien. En nee, het gemeentehuis 
komt niet meer vol te zitten met 
ambtenaren”, ontneemt burge-
meester Oude Kotte het gerucht 
dat gaande is. “We nemen wel de 
regie terug en gaan de te verle-
nen diensten bepalen. Wij doen 
dit met ons gezonde boeren-
verstand”, zegt de al behoorlijk 
goed ingeburgerde eerste bur-
ger. Gido Oude Kotte wil tot slot 
nog wel even benadrukken dat 
de dienstverlening aan de in-
woners vooralsnog ongewijzigd 
blijft.

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - “Heb respect voor de zelfstandigheid van Aalsmeer”, 
burgemeester Gido Oude Kotte reageert namens het college en 
de gemeenteraad op reacties op het zogenaamde ICT-geschil met 
Amstelveen. Aalsmeer zou volgens critici alleen profi teren en niet 
willen betalen voor de dienstverlening van Amstelveen. De straf-
fe uitspraak dat Aalsmeer in 2040 niet meer bestaat, is bij zowel 
de bestuurders als veel inwoners in het verkeerde keelgat ge-
schoten. 
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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

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

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

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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. van 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
Tel. 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
Tel. 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 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.200

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 29 september

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Jo-
nathan Kroeske. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Trommel en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met Theehuisclub o.l.v. 
br. Nico Eveleens. Collecte: 
Jongerenwerk. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst. 
Voorganger: ds. Mirjam Ver-
meij. Startzondag m.m.v. koor 
Song of Joy.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter (kerkproeverij). Or-
ganist: J. Piet. Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Hans van Noord. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Vertaling in het 
Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. P. 
van Veelen uit Bennebroek en 
16.30u. met ds. J.D. ‘t Zand uit 
Sneek, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Dienst in Kloos-
terhof. Zondag om 9.30u. Eu-
charistieviering m.mv. Klein 
koor en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej in Karmelkerk. 
Woensdag 2 oktober om 
9.30u. Eucharistieviering in 
Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Mgr. 
Dr. Dirk Jan Schoon,bisschop 
van Haarlem. Organist: Toon 
Renssen. Lezingen: Lisette Vis-
ser-Moleman en Tim Nibbe-
ring

- Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 1030u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met dhr. Alain Verheij. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. R. 
v/d Weg uit Uithoorn.

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

Zondag 11u. Dienst o.l.v. paro-
chianen m.mv. dames- en he-
renkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Start 30 september 
om 20u. met br. Arie-Jan Mul-
der. Onderwerp: De Jezus-ma-
nier (niet wijzen, maar wen-
ken).

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 1 
oktober om 20u. Hoite Slagter 
over ‘Het getuigenis van Chris-
tus in de Psalmen’.

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.

Ontmoeting bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 2 ok-
tober is er van 9.30 tot 11.30 uur 
weer inloop en ontmoeting bij de 
Oost-Inn. Kom gerust eens langs 
voor een kopje koffie of thee en 
gezelligheid. Ook ’s morgens is 
er van 9.30 tot 10.30 uur de Taal-
Inn. Komt u uit het buitenland en 
wilt u het Nederlands beter leren 
verstaan en spreken? Dan kunt 
u meedoen. Er is nog voldoen-
de ruimte voor nieuwe cursisten. 
Opgeven hoeft niet, maar kan 
wel via taal-inn@hotmail.com. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom bij deze activiteiten in 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

o fie i oo  
i  e i

Kudelstaart - Op woensdag 2 ok-
tober houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. Koffie en thee staan 
klaar. Er zijn mogelijkheden om 
een kaartje te schrijven aan zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. Kom 
ook en neem gerust iemand mee..

Start van nieuw seizoen 
v  e r  i e stu ies
Aalsmeer - Na de zomerstop 
hervat Begra aanstaande maan-
dag 30 september haar bijbel-
studie-avonden. Geweldig leer-
zame avonden voor hen, die de 
God van de bijbel beter willen le-
ren kennen en hun geloofsleven 
willen versterken en verdiepen. 
Vanaf de oprichting van de Stich-
ting Begra op 6 december 2000 is 
de doelstelling: het uitdragen van 
het evangelie van Jezus Chris-
tus in de regio Aalsmeer. Daar-
toe worden wekelijks op maan-
dagavond leeravonden georgani-
seerd in de gezellige ontvangst-
ruimte van Gebouw Mendel aan 
de Zwarteweg 98. Sprekers, bij-
belvaste leraren uit het hele land, 
worden uitgenodigd om de sa-
mengekomen bezoekers, te on-
derwijzen en te bemoedigen. De 
avonden beginnen om 20.00 uur 
en eindigen om circa 21.45 uur. 
Zaal open vanaf 19.30 uur en de 

bezoekers worden verwelkomd 
met een kopje koffie of thee (er is 
geen pauze). De toegang is gra-
tis er gaat wel een ‘mandje’ rond 
om de kosten van huur en spre-
kers te dekken. Er kan ook een 
gift overgemaakt worden, die 
dan wegens de ANBI-status mo-
gelijk aftrekbaar is Meer informa-
tie is te vinden de website: www.
begraaalsmeer.nl. Belangstellen-
den, jong en oud, zijn hartelijk 
welkom! De meeste bezoekers, 
zo’n 50 tot 80 mede christenen, 
zijn afkomstig uit allerlei kerken 
binnen een straal van 20 kilome-
ter rond Aalsmeer. Spreker tijdens 
de eerste bijbelstudie-avond aan-
staande maandag 30 septem-
ber is br. Arie-Jan Mulder en on-
derwerp is ‘De Jezus-manier’ (niet 
wijzen, maar wenken).

OSA: ‘Investeren 
in mensen’

Aalsmeer - Op woensdagavond 9 
oktober houdt de OSA haar jaar-
lijkse presentatieavond, ditmaal 
in De Oude Veiling in de Mark-
straat 19. Iedereen is welkom. 
De avond begint om 20.00 uur, 
inloop met koffie en thee vanaf 
19.30 uur. Het thema is ‘Investe-
ren in mensen’. Wat wordt er ge-
investeerd in mensen in ontwik-
kelingslanden en door Aalsmeer-
se en Kudelstaartse organisa-
ties? Veel resultaten van projec-
ten worden in de vorm van een 
presentatietafel en in woord en 
beeld gebracht. Ook de gemeen-
te Aalsmeer stelt jaarlijks een be-
drag beschikbaar voor ontwikke-
lingssamenwerking. Deze avond 
krijgen de aanwezigen tevens in-
formatie over Oikocredit waarbij 
microkredieten een zeer belang-
rijke rol spelen bij ontwikkelings-
samenwerking. Verder geeft het 
jeugdproject ‘Talent met een toe-
komst’ een voorproe�e van hun 
voorstelling over ontwikkelings-
samenwerking. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.
osa-aalsmeer.nl. Stuur voor vra-
gen een mailtje naar info@osa-
aalsmeer.nl.

Volgend jaar viering 90-jarig bestaan
Doopsgezind Kerkkoor 
oekt ieuwe e e

Aalsmeer - Na een lange zomer-
stop hebbende de leden van het 
Doopsgezind Kerkkoor de draad 
weer op gepakt en repeteren ze 
weer op woensdagavond tijdens 
de vaste oefenavond. Het koor 
hoopt in 2020 te vieren dat ze 
al 90 jaar met veel plezier zingt. 
Inmiddels al vijftien jaar onder 
de bezielende leiding van Peter 
Veenhuizen. De koorleden zou-
den het heel fijn vinden wanneer 

er nog wat leden zich bij het koor 
willen aansluiten. Het Doopsge-
zind Kerkkoor zingt zeer geva-
rieerde muziekstukken; van Ga-
briel Faurré tot de Jorismis van 
Herman Finkers. Voor nadere in-
lichtingen kan contact opge-
nomen worden met Hans Weg-
man via 020-6453958 of via  
kerkkoor@dgaalsmeer.nl

e i e ie st i  
Oud. Kath. Kerk

Aalsmeer - Iedereen is aanstaan-
de zondag 29 september welkom 
in de Oud Katholieke Kerk aan de 
Oosteinderweg 394. De maande-
lijkse speciale dienst staat weer 
o het programma. De aanvang is 
16.00 uur en voorganger is Dirk-
Jan Schoon. Het orgel gaat be-
speeld worden door Toon Rens-
sen en voor de lezingen dragen 
Tim Nibbering en Lisette Vis-
ser-Moleman zorg. En wie weet 
zijn deze dienst weer bijzondere 
zangtalenten aanwezig. 

Taizégebed in 
rme k e

Aalsmeer - Vrijdag 27 septem-
ber wordt weer een Taizégebed 
gehouden in de Karmelkapel. De 
broeders van Taizé in Frankrijk 
met hun vieringen zijn een be-
grip. Zoals ook gebruikelijk in de 
oecumenische broederschap van 
Taizé, zullen eenvoudige liederen, 
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar 
afwisselen. Karmel Aalsmeer aan 
de Zwarteweg 36 heeft een klei-
ne kapel in huis. Zij stelt deze ka-
pel open om met elkaar een me-
ditatieve viering te houden aan-
staande vrijdag vanaf 20.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten. Aardig mis-
schien om eens mee te vieren! 
Welkom.

Dienst ‘God en Ik’ 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Tijdens een bijzon-
dere dienst in de Ontmoetings-
kerk Rijsenhout aanstaande zon-
dag 29 september neemt Alain 
Verheij de aanwezigen mee op 
reis naar een bijzondere persoon 
uit de Bijbel. In de preek wordt 
stilgestaan bij de verschillende 
generaties. Geloof door genera-
ties heen. Alain Verheij (1989) is 
schrijver, journalist, blogger, do-
minee en zelfbenoemd ‘Theo-
loog des Twitterlands’. In ‘God en 
ik’, schrijft hij persoonlijk, kritisch 
en een tikje ironisch over zijn ge-
loof. Met een scherp oog analy-
seert hij deze tijd en ziet hoe de 
christelijke verhalen en gebrui-
ken wel degelijk iets te zeggen 
hebben over de wereld van nu. 
De dienst begint om 10.00 uur. 
Na afloop is het mogelijk om in 
gesprek te gaan met Alain en zijn 
boek aan te schaffen. Meer infor-
matie? Mail naar jeugdwerkrij-
senhout@gmail.com of bel 06-
81742181.

Mooie kans voor kennismaking
Zondag ‘kerkproeverij’
Aalsmeer - Zondag 29 september 
doen diverse kerken in Aalsmeer 
mee met de kerkproeverij.nl. Al-
tijd al eens willen kijken in een 
kerk? Nieuwsgierig hoe het toe-
gaat in wat men een kerkdienst 
noemt? Inspiratie en levenswijs-
heid opdoen? Aan het denken 
gezet worden over de bronnen 
van het leven en de vraag of er 
meer is tussen hemel en aarde? 
De Oosterkerk, Dorpskerk, Cama-
gemeente en Levend Evangelie-
gemeente in Aalsmeer doen al-
lemaal mee met de kerkproeve-
rij. Zondag 29 september staan 
de deuren open om 10.00 uur. 
Een mooie kans om eens kennis 
te maken met een kerk. Ook in de 

andere kerken van Aalsmeer bent 
u van harte welkom. Kijk voor 
meer informatie en deelnemende 
kerken op www.kerkproeverij.nl.

Rondleiding en jeugd
Tijdens de kerkproeverij in de 
Levend Evangelie Gemeente in 
Aalsmeerderbrug zal Martijn Piet 
spreken. Na afloop van de dienst 
wordt er speciaal voor gasten een 
rondleiding door het gebouw ge-
geven met na afloop een kop-
je koffie of thee en wat lekkers. 
De kinderen hebben hun eigen 
‘kerkproeverij’ met een leuk pro-
gramma voor alle leeftijden. Het 
thema is: ´Jij mag er zijn!´. Voor de 
allerkleinsten is er babyopvang. 





Het adres voor al uw bloemwerk,
boeketten, rouwarrangementen, bruidswerk 
en abonnementen, zowel zakelijk als privé.

Kijk voor meer info op duoplant.nl

www.dunweg.nl

Achterweg 40
2132 BX  Hoofddorp
023 - 563 35 44
info@dunweg.nl

Wij bieden u betrokken en professionele  
begeleiding bij het organiseren van een 
mooi en waardig laatste afscheid.

kleinschalig - korte lijnen - oog voor details   
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

06 - 576 275 40
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

           Jacco van der Laarse              Jaap van der Maarl
  www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

30-09-2018    30-09-2019

Celia van Duren - Erkelens
Lieve ma en oma

Alweer een jaar zonder jou
We missen je nog elke dag
Zo ver weg maar zo dichtbij

Dikke kus
Je kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en 
superoma

Riet van Wees - Bakker
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.

   Uit aller naam,
   Mary Gijse - van Wees

Aalsmeer, september 2019

Op zondag 22 september is onze lieve, sterke schoon-
zus en tante

Ank Baars - Koek
overleden.

Wij wensen Piet, Patrick en Annette, Brenda en Theo 
en hun kinderen heel veel sterkte toe met dit grote  
verlies.

   Familie Baars

Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.

Van ons ging heen mijn lieve man, onze lieve vader, 
schoonvader en opa

Nico Spaargaren
Hij is 77 jaar geworden.

   Anke Spaargaren - Meester

   Marleen en Gert-Jan
    Sofia
    Daniel
    Livius
    Luuk

   Jessica en Igor
    Julia
    Martijn

22 september 2019
Dorpsstraat 66
1431 CE Aalsmeer

Nico is overgebracht naar Uitvaartcentrum Finnema, 
Zwarteweg 108 te Aalsmeer, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst voor Nico zal worden gehouden op 
maandag 30 september om 10.30 uur in de Doopsge-
zinde Kerk, Zijdstraat 55 te Aalsmeer.
Aansluitend zullen wij hem begraven om 11.45 uur op 
de Algemene Begraafplaats aan de Ophelialaan 232A 
te Aalsmeer.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 
de aula op de begraafplaats.

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.

Van ons ging heen onze lieve vader, schoonvader, opa 
en overgrootvader

Cornelis Alderden
Cor

weduwnaar van An van den Akker
eerder weduwnaar van Corrie van Dijk

in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van 
Zorgcentrum Aelsmeer voor de liefdevolle verzorging.

   Dick en Siraya
   Bert en Wil
   Willem
   Gea en Herman

   Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Aalsmeer, 19 september 2019

Correspondentieadres:
Gea van der Wal, Baanvak 68, 1431 LL Aalsmeer

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de 
Algemene Begraafplaats te Aalsmeer.

“Eenvoud siert de mens.”

Na een mooi en lang leven is overleden onze lieve vader 
en schoonvader, opa en overgrootvader

Theodorus Otto
weduwnaar van Nettie Otto - Maarse

* 3 april 1928    † 23 september 2019

Walter ‘in liefdevolle herinnering’, Catrien en Philip
  Tom en Tilly
   Morris
  Bob en Telma
  Juliette en Robert
   Sarah

Leo en Ursula

Uiterweg 189
1431 AE Aalsmeer

Theo is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen 
en condoleren op donderdag 26 september van 15.00 
tot 16.00 uur.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wat haar ogen zagen
konden haar handen maken...

Na een moedig gestreden strijd is, op een door haar 
zelf gekozen moment in het bijzijn van haar dier-
baren, overleden mijn lieve vrouw, onze moeder en 
oma

Lies de Bok-Maas
* 4 november 1944               † 24 september 2019

Frans de Bok

Marcel en Sandra
    Kai, Ymke

Silvia

Dave

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg De Meer
t.a.v. de Familie De Bok
Jacobus Spijkerdreef 202
2132 PZ  Hoofddorp

Lies is overgebracht naar crematorium Bouwens, 
Noorddammerweg 40 te De Kwakel, alwaar geen 
bezoek.

De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden op 
zaterdag 28 september om 11.00 uur in de St. Jans 
Geboorte Kerk, Kwakelsepad 4 te De Kwakel. waarna 
er gelegenheid is tot condoleren in Dorpshuis “De 
Quakel”, Kerklaan 16 te De Kwakel.

De crematie zal daarna in stilte plaatsvinden.

In plaats van bloemen wordt een gift voor de KWF 
zeer op prijs gesteld. Hiervoor zijn collectebussen 
aanwezig.





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële 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 o�ciële 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 -540 4911.

O�ciële Mededelingen
26 september 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

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

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.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl.

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt 
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de 
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

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

Fularyńska M. 16-01-2001 17-09-2019
Fularyński S. 01-02-1974 17-09-2019
Zaveckienė S. 11-08-1987 17-09-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SOCIAAL LOKET AALSMEER TIJDELIJK GESLOTEN 
TOT EN MET 7 OKTOBER

Vanwege de renovatie van de begane grond van het gemeen-
tehuis, is het Sociaal Loket Aalsmeer van 20 september tot 7 
oktober niet toegankelijk. Telefonisch is het Sociaal Loket wèl 
bereikbaar. Vanaf 7 oktober kunt u weer binnen de aangepaste 
openingstijden in het gemeentehuis van Aalsmeer terecht. Bij 
het Sociaal Loket Aalsmeer kunt u terecht voor vragen over 
wonen, zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Het Sociaal Loket in het gemeentehuis is 
wegens de renovatie tijdelijk niet bereikbaar. Telefonisch blijft 
het loket uiteraard wel bereikbaar. 

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Telefonische bereikbaarheid 
(0297) 38 75 75 of (020) 54 04 911
ma t/m do 08.30-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Heeft u vragen en die u liever in een persoonlijk gesprek stelt? 
Dan kunt u van 20 september tot 7 oktober terecht bij het Am-
stelveenloket. 

Openingstijden Balie Amstelveenloket
Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
ma t/m wo 08.30-15.30 uur
donderdag 08.30-16.30 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur

VERGADERING DINSDAG 1 OKTOBER

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 1 oktober 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening 
20.00-20.55 2. Plan van Aanpak Mobiliteitsagenda
21.00-21.55 3. Waterfront en verkeer
 4.  Sluiting

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

Op de zaterdagen 5 oktober en 16 november 2019 vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinder-
plas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op 
verantwoorde manier af te voeren.  De boot ligt weer op de 
vertrouwde locaties:

09.00 -12.00 u: schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
Aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoei-
en. Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de 
mogelijkheid om op zaterdag 5 oktober en 16 november hun 
snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout 
-en kluiten, wordt echter niet geaccepteerd. Als de boot op de 
aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk 
even aan het lossen, maar komt weer terug. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer, vraag naar afdeling VH, vaarwegbeheer/bos-
wachter, tel. (0297) 387575.

HERZIENING WELSTANDSBELEID (Z-2018/051216)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer heb-
ben in haar vergadering van 24 september 2019 ingestemd 
met een wijziging van de kaart met de indeling in welstand-
regimes. Door deze wijziging wordt het aantal gebieden waar 
welstandsregimes gelden vermindert. Bovendien komen in 
een aantal gebieden bijzondere welstandscriteria te vervallen.

Inzage vanaf 27 september 2019
U kunt het besluit met bijbehorende stukken inzien bij de Ba-
lie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer-
Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u 
op deze webpagina van de gemeente. Gedurende de termijn 
(zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) 
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn in-
spraakreactie tegen het ontwerp besluit naar voren brengen. 
De schriftelijke inspraakreactie wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn inspraakre-
actie naar voren wil brengen, kan contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

HERZIENING LINTENBELEID (Z-2018/051216)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer heb-
ben in haar vergadering van 24 september 2019 ingestemd 
met de “nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van 
de gemeente Aalsmeer 2e herziening”. In deze 2e herziening 
is een aantal criteria versoepeld, genuanceerd of uitgebreid. 
Het lintenbeleid vormt een integraal toetsingskader voor het 
bouwen, vervangen of uitbreiden van woningen in de linten.

Inzage vanaf 27 september 2019
U kunt het besluit met bijbehorende stukken inzien bij de Ba-
lie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer-
Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u 
op deze webpagina van de gemeente. Gedurende de termijn 
(zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) 
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn in-
spraakreactie tegen het ontwerp besluit naar voren brengen. 
De schriftelijke inspraakreactie wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn inspraakre-
actie naar voren wil brengen, kan contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

CONCEPT WOONAGENDA AALSMEER 2020 TER VISIE

‘Goed wonen voor iedereen een uitdaging!’
In de concept Woonagenda Aalsmeer 2020 geeft het gemeen-
tebestuur haar visie weer op de ontwikkelingen in de woning-

markt en het te voeren gemeentelijke beleid op het gebied 
van wonen. Deze concept woonvisie wordt op grond van de 
Woningwet afgestemd met de in Aalsmeer actieve woning-
corporaties en huurdersvertegenwoordiging, alsmede met de 
omliggende gemeenten. Daarnaast wordt de concept woon-
visie op grond van de Inspraakverordening van 28 september 
tot 25 oktober 2019 ter inzage gelegd voor inwoners en be-
langhebbenden. 

Waar te vinden
De concept Woonagenda is terug te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl). Iedereen die 
de plannen op papier wil inzien kan terecht bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen De actuele openingstijden vindt u op deze 
webpagina van de gemeente. Degene die buiten de ope-
ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
inspraakreactie naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met het algemene tel. 0297-387575.

Reageren
Inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, 
te Aalsmeer. Desgewenst kunt u uw reactie ook mailen naar 
info@aalsmeer.nl. Gelieve bij het onderwerp te vermelden “in-
spraak concept woonagenda Aalsmeer 2020”. 

Wat gebeurt er daarna?
Na a�oop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een 
antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de 
Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De Nota van Beantwoording wordt aan alle 
indieners van een reactie toegezonden. Tegen de vaststelling 
van beide stukken staat geen beroep open.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Herenweg 66A, 1433 HB, (Z19-056205), het aanbrengen van 

een zoldervloer op de bestaande balklaag in een bijgebouw 
-  Oosteinderweg 276 b, 1432 BC, (Z19-056203), het legalise-

ren van bewoning van de voormalige bloemenschuur 
Vervolg op volgende blz.



Interessante middag bij 
OVAK over wildbeheer
Aalsmeer - Jan Pieter Korenwin-
der, voormalig jagermeester in 
Speuld op de Veluwe, was op 17 
september te gast bij OVAK om 
een lezing te houden over wildbe-
heer en jacht. De toehoorders kre-
gen deze middag een inkijkje van 
een hobby die, zoals Korenwinder 
zelf zegt, tegenwoordig niet zo ge-
liefd meer is. Voor de pauze ging 
het over de noodzaak van het jaar-
lijks tellen van wild en het daar-
op aangepaste beheer. Over zwart 
en rood wild. Zwart wild zijn wilde 

zwijnen en rood wilde herten en 
reeën. Na de pauze ging het over 
de verschillende manieren van ja-
gen. Over de drij� acht, de druk-
jacht en de lokjacht. Tot slot was 
er aandacht voor reeën en her-
ten. Dat ze in roedels leven. Ook 
ging het over het gewei, dat ieder 
jaar tussen januari en april er afvalt 
en in de lente en zomer weer aan-
groeit. Jan Pieter Korenwinder had 
de nodige jachttrofeeën meegeno-
men om te laten zien. Een geslaag-
de en interessante themamiddag. 

Aalsmeer - Ik lees de groot-
se plannen van wethouder Ro-
bert van Rijn (Aalsmeer tim-
mert aan de weg) en wacht 
af. Als � etser ben ik vooral ge-
interesseerd in de verkeers-
veiligheid. Elke woensdag om 
half drie � ets ik, met kloppend 
hart, via de Zijdstraat richting 
watertoren. Afgelopen woens-
dag zag ik tweemaal de dood 
in de ogen: eerst de hinder-
nis rechts, de parkeergarage 
van de Lidl, bereikbaar voor 
ingaand verkeer, maar, helaas, 
ook voor uitgaand. Tegelijker-
tijd verlatenaan mijn linker-
hand automobilisten het par-
keerterrein op het Raadhuis-
plein, recht tegenover de par-
keergarage. Chaos alom, zo-
als voorspeld. Wie geen ge-
duld heeft maalt niet om een 
� etser. M’n weg vervolgend en 
250 meter verder, word ik bijna 
dood gereden door een agres-
sieve vrouw in een Mini, die 
niet het fatsoen opbrengt om 

achter de bus te blijven, maar 
deze inhaalt en op mijn � ets-
pad terecht komt. En ik dien-
tengevolge bijna in de sloot. 
En zo gaat het door, de he-
le Stationsweg, een levensge-
vaarlijke weg: twee � etspaden, 
die worden genegeerd (hoe-
wel opvallend rood geschil-
derd), en een smal middenge-
deelte, dat alles bevolkt door 
oververhitte chau� eurs en veel 
� etsende schoolgaande kinde-
ren Ik kies voortaan voor het 
trottoir. Liever een boete dan 
de dood. Mijn advies aan de 
heer Van Rijn: begin uw groot-
se plannen met het invoeren 
van een snelheidsbeperking 
op de Stationsweg. Voor een 
VVD-wethouder een zware in-
greep, maar voor de algeme-
ne veiligheid van groot belang. 
We leven in een dorp, niet op 
het circuit van Zandvoort.

 F. van Mondfrans, Helling 33, 
mondfransfvan@live.nl

LEZERSPOST

Aalsmeer timmert aan de weg
‘Ik kies voor het trottoir’

O�ciële Mededelingen
26 september 2019

-  Uiterweg 139 en 141, 1431 AD, (Z19-056166), het onder-
heien van het betonpad richting jachthaven en terrassen 
rondom de woning 

-  Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-056164), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde 

-  Chrysantenstraat 17, 1431 BM, (Z19-056163), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde 

-  Chrysantenstraat 19, 1431 BM, (Z19-056162), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde 

-  Oosteinderweg 357 A, 1432 AX, (Z19-055806), het uitbrei-
den van een bedrijfsruimte en het winddicht maken van 
de overkapping i.v.m. kwaliteitsbeheersing 

-  Praamplein 4, 1431 CV, (Z19-055531), het vervangen van 
handelsreclame  

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Zonnedauwlaan 42, 1433 WB, (Z19-051722), het plaatsen 

van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 17 september 2019 

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 

onderkant van deze advertentie:
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z19-044032), het verbouwen van een 

slaapkamer en brandveilig gebruik van kinderopvang 
Kindkoers. Verzonden: 19 september 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Zeeltstraat 31, 1432 PK, (Z19-045355), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 
september 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
uitgebreide procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Teelmanstraat 2, 1431 GL, (Z18-010139), het wijzigen van 

de indeling t.b.v. huisvesting van arbeidsmigranten en 
brandveilig gebruik. Verzonden: 17 september 2019

-  Jac. P. Thijsselaan 10, 1431 JH, (Z19-029051), brandveilig 
gebruik Kinderopvang Samsam. Verzonden: 16 september 
2019

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 (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Sporthal De Bloemhof, gelegen aan de Hornweg 187 (Z19-

055656) Rings op 16 november 2019, ontvangen 16 sep-
tember 2019

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 17-10-19 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikke-
ling van een bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Aalsmeerderweg 237 A t/m M, de daarbij 

behorende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stukken

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Jachthaven De Aardbei 
te Aalsmeer (Z-2016-032417) met betrekking 
tot het in ontwikkeling brengen van het per-
ceel Uiterweg 116A te Aalsmeer

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machine-
weg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) 
met betrekking tot het in ontwikkeling bren-
gen van het perceel Machineweg naast 293 
te Aalsmeer

t/m 31-10-19 Vaststellingsbesluit ‘Uiterweg-Plasoevers 
2005 – Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bij-
behorende stukken, waaronder het vast-
gestelde wijzigingsplan en het besluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-
2018/008158)

t/m 03-10-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark 
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

t/m 08-12-19 Besluit herziening Welstandsbeleid (Z-
2018/051216) met bijbehorende stukken

t/m 06-12-19 Nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in 
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e 
herziening” met bijbehorende stukken (Z-
2018/051216)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Winkelcentrum, bouwplannen en Boa
Dorpsraad Kudelstaart 
houdt bewonersoverleg
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt alle betrokken 
inwoners van Kudelstaart uit voor 
het eerste Bewonersoverleg na 
de zomer op maandagavond 30 
september in het Dorpshuis, aan-
vang 20.00 uur. Er zijn de afgelo-
pen maanden allerlei ontwikke-
lingen geweest die nodig met u 
besproken moeten worden. Wat 
dacht u van de ontwikkelingen in 
het Winkelcentrum? 
De familie Alders heeft hun AH-
vestiging overgedragen aan de 
familie Weernekers en deze wil 
uitbreiden. De groenteboer is 
al weg, de apotheek wordt ver-
plaatst, etc. Op dezelfde avond 
dat de Dorpsraad bijeen komt, 
vergaderen ook de winkeliers. 
Concrete informatie van hun kant 
moet dus wachten tot de vol-
gende vergadering. In Vrouwen-
troost staan diverse bouwplan-

nen op stapel, hoe coördineert 
de gemeente deze plannen zo-
dat de bewoners zo min moge-
lijk overlast ervaren? En wist u al 
dat Kudelstaart een eigen Wijk-
boa (buitengewoon opsporings-
ambtenaar) heeft? Thomas Otsen 
wil graag kennismaken en van u 
horen waar zijn prioriteiten moe-
ten liggen.
Tot slot zijn er talloze initiatieven 
bij de gemeente ingediend om 
Aalsmeer en Kudelstaart mooi-
er en aantrekkelijker te maken. 
De gemeente heeft hier een half 
miljoen euro voor gereserveerd. 
De Dorpsraad gaat met inwoners 
kijken welke initiatieven op Ku-
delstaart betrekking hebben.
Al met al voldoende informatie 
om met elkaar een avond over 
de praten. “We rekenen op uw 
komst”, besluit het bestuur deze 
uitnodiging.

Muzikale bijdrage aan startdienst
Interkerkelijk koor Song 
of Joy in Open Hof kerk
Aalsmeer - Zondag 29 sep-
tember verleent het Interkerke-
ijk koor Song of Joy haar mede-
werking aan de Startdienst in de 
Open Hof Kerk aan de Ophelia-
laan. Deze dienst is de start van 
het kerkelijk jaar waarna diverse 
activiteiten in de gemeente weer 

gaan beginnen. De dienst wordt 
geleid door dominee Mirjam Ver-
meij en het thema zal zijn ‘een 
goed verhaal’. Het koor zingt een 
vijftal liederen onder begeleiding 
van dirigent Hilbert Kamphuis, 
zijn vrouw Frederiek begeleidt 
het koor op de piano.

Bijzondere 
scheepsdoop 
bij Feadship

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
27 september vindt bij Koninklij-
ke De Vries Scheepsbouw een bij-
zondere scheepsdoop plaats. Ont-
werper en maker Feico Huysinga 
uit Heeze bouwde maandenlang 
aan een kartonnen modeljacht 

Als het aan het college van B&W ligt:
Bouwen en verbouwen 
wordt makkelijker
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders wil 
procedures om te mogen (ver)-
bouwen versnellen en vereen-
voudigen. Deze stap valt binnen 
de werkwijze van het college die 
er op is gericht de regeldruk in 
het algemeen te verminderen. 
Daarom wordt in de zogeheten 
Welstandnota het aantal gebie-
den waarvoor minder regels gel-
den uitgebreid en wordt ook het 
Lintenbeleid aangepast.
De behoefte bestaat om de regel-
druk terug te brengen en meer 
vertrouwen en ruimte te geven 
aan de inwoners van Aalsmeer 
om op een goede manier met 
hun eigen leefomgeving om te 
gaan. “We doen dit vanuit het 
idee dat inwoners prima kunnen 
bepalen hoe hun omgeving er-
uit komt te zien”, zegt wethouder 
Robbert-Jan van Duijn. “We gaan 
er daarbij van uit dat niemand 
bewust uit is op onwenselijke si-
tuaties. Meer aan de samenleving 
overlaten en als overheid meer 
optreden als faciliteerder is bo-

vendien in lijn met de komst van 
de nieuwe Omgevingswet.”
Het nieuwe welstandsbeleid is er-
op gericht bijzondere aandacht te 
geven aan waardevolle en kwets-
bare gebieden die bijdragen aan 
het karakter van Aalsmeer maar 
tegelijkertijd de inwoners van 
Aalsmeer meer ruimte te geven 
om met hun eigen leefomge-
ving om te gaan. Het lintenbeleid 
geldt al een aantal jaren als toet-
singskader voor het beoordelen 
van verzoeken om een woning 
te mogen bouwen of uitbreiden 
langs de lintwegen in Aalsmeer. 
Er is gebleken dat het wenselijk is 
dit beleid ook op onderdelen aan 
te passen en te actualiseren. 
Zowel de Welstandnota als het 
Lintenbeleid liggen vanaf 27 sep-
tember aanstaande voor een ie-
der ter inzage. Zes weken lang 
kan er een inspraakreactie wor-
den ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders. Na 
deze inzage termijn zal het colle-
ge de raad voorstellen beide be-
leidsnotities vast te stellen. 

met een lengte van 1.80 meter. 
Een grote uitdaging was het wa-
terdicht maken van de boot. Hier-
bij kreeg de atheneumleerling 
hulp van de De Vries in Aalsmeer. 
Feadship ziet veel talent in deze 
jeugdige jachtbouwer en heeft 
de organisatie van de scheeps-
doop op zich genomen. Uiteraard 
wordt het een ‘zachte’ doop. Een 
champagne� es zal niet tegen de 
romp gegooid worden. Het mo-
deljacht, met elektrische motor, 
kan op afstand bediend worden.

6e Nationale Burendag 
in de Open Hof Kerk
Aalsmeer - Het is inmiddels de 
zesde keer dat de Open Hof kerk 
de Nationale Burendag organi-
seert. Ook dit jaar weer in samen-
werking met de Kliederkerk van 
de Doopsgezinde Gemeente. 
Op zaterdag 28 september zijn 
belangstellenden tussen 12.00 en 
14.00 uur welkom in de Open Hof 
Kerk in de Ophelialaan. In de hal 
van het Baken staan tafels klaar 

waar onder een gezellig gesprek 
heerlijke pannenkoeken gegeten 
kunnen worden. De ijsboer komt, 
net als elk jaar, weer langs voor 
het toetje. 
De kinderen kunnen zich verma-
ken met een knutselwerkje of 
zich uitleven op het springkus-
sen. Ook de plantenkraam is weer 
aanwezig. Iedereen is van harte 
welkom.



08 26 september 2019

▲
26 SEPTEMBER

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Ouderesoos in Middelpunt in 
Wilhelminastraat v/a 13.30u.

 Expositie ‘Zeegezichten van 
over de hele wereld’ in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag t/m zondag 
14 tot 17u. T/m 20 oktober.

 Klaverjassen en domineren in 
dorpshuis De Reede, Rijsen-
hout v/a 19.30u.

 Meezingavond met smartlap-
penkoor Denk aan de Buren in 
cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat van 20 tot 22u.

 Raadsvergadering in raadzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.

 Lezing ‘In de voetsporen van 
Marco Polo’ bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Film ‘As it is in heaven’ in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 20u

27 SEPTEMBER
 Laatste weekend exposities in 

Flower Art Museum (tegen-
over de watertoren): Flora Bo-
tanica en Bees, bugs & butterf-
lies. Open: Vrijdag, zaterdag 
en zondag van 11 tot 17u.

 Vergaderen en kaarten bij BV 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 
1 vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor muzikan-
ten in N201, Zwarteweg, 20u. 

 ‘Auf Volle Toeren’, Duitse 
Schwung Muziekavond met 
dj’s Marco en Peter in Vleg-
haar, Chrysantenstraat v/a 20u

 Extra dartavond in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat, 20u.

28 SEPTEMBER
 Verkoop kaarten voor Dance 

Classics Show, Aalsmeerweg 
156 van 8 tot 12u.

 Red Ball Express door 
Aalsmeer en omgeving. Start 
10u. bij Crash Museum in fort 
Aalsmeerderbrug

 Expositie 100 jaar Fok-
ker in Crash Museum In fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Open 11 tot 16u en woensdag 
13 tot 16u.  

 Burendag in Open Hofkerk, 
Ophelialaan van 12 tot 14u.

 Dorpswandeling met oud-
burgemeester Ho�scholte. 
Start 13u. bij Historische Tuin, 
ingang Praamplein.

 Nationale Burendag bij Place-
2Bieb, Graaf Willemlaan, 15 tot 
20u. Diverse activiteiten.

 Veiling bloemen en planten 
op de Historische Tuin vanaf 
15u. Ingang Praamplein.

 Opening vernieuwde atletiek-
baan, Sportlaan, 15 tot 18u.

 Lichtjestocht Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap. Verzame-
len 19.30u. bij café Joppe, We-
teringstraat. Retour 23u.

 Start zaalvoetbalseizoen ZA-
BO in Proosdijhal Kudelstaart 
vanaf 19u.

 Proms Kudelstaart door Sur-
sum Corda en KNA in De Spil, 
Kudelstaart vanaf 20u.

29 SEPTEMBER
 Amb8route in Kudelstaart. 

Open huis bij lokale onderne-
mers van 10 tot 17u. 

 Kerkproeverij in diverse ker-
ken in Aalsmeer vanaf 10u.

 Heeren van Haerlem live in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

30 SEPTEMBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Competitie Bridgeclub ‘t 
Rondje in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 19.30u.

  Bewonersoverleg Dorpsraad 
in Dorpshuis Kudelstaart van-
af 20u.

  Kienavond BV Hornmeer in 
buurthuis Dreef 1 vanaf 20u.

1 OKTOBER
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Historische Tuin open dinsdag 

t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein

 Walking-handball voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg 
van 10.30 tot 11.30u. 

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Fietstocht PCOB senioren. 
Start 13.30u. bij Parochiehuis, 
Gerberastraat. 

 Kaartverkoop voor Sinter-
klaasbingo in De Zotte Wilg, 
Uiterweg vanaf 20u.

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

2 OKTOBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. 

 Ko�e-inloop in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.

 Koersballen in De Reede, Rij-
senhout van 10 tot 12u..

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Infobijeenkomst over nieuw 
watersport-recreatiepark in 
Oude Veiling, Marktstraat, 17-
19u.

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

3 OKTOBER
 Fietstocht Pedaalridders. Start 

13.30u. bij zwembad, Dreef.
 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerns,
kindergitaren

en ukelele’s

NIEUWE VOORRAAD:

Route gaat zaterdag door Aalsmeer
Lustrum lichtjestocht 

romfiets e oots
Aalsmeer - Zaterdag 28 septem-
ber gaat het Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap weer rijden. 
Om 19.30 uur verzamelen bij ca-
fé Joppe in de Weteringstraat en 
om ongeveer 20.00 uur worden 
de minimaal 25 jaar oude brom-
�etsjes gestart voor een mooie 
route door Aalsmeer. Jawel, je 
leest het goed. De lustrum licht-
jestocht is een route van onge-
veer 50 kilometer door het eigen 
dorp. Aalsmeer Oost, Hornmeer, 
Kudelstaart en het Centrum wor-
den doorkruist zaterdagavond. 
Alle opgegeven adressen van de 
deelnemers worden even aange-
daan. En nee, helaas, er is geen 
enkele deelnemer uit Amstel-
veen en Aalsmeer-Noord slaat 
het Brom�ets Genootschap even 
over. Als je dus ergens een rijden-
de staande schemerlamp of een 
halogeenlampje voorbij ziet ko-
men, schrik dan niet, doof je lich-

ten en geniet van het schouw-
spel. De deelnemers aan de licht-
jestocht doen op eigen risico mee 
en hebben beloofd dat ze hun 
mooie Zundapp, Kreidler, Puch of 
tweetact Honda uit te zullen dos-
sen met extra verlichting. Halver-
wege wordt er een versnapering 
gedaan bij café Op de Hoek in Ku-
delstaart. Hierna wordt de tocht 
van ongeveer twee en een half 
uur af gemaakt en rond 23.00 uur 
is het Genootschap weer terug bij 
Joppe. Het ‘brommerskieken’ in 
de nacht start dan, een mooie ge-
legenheid om stiekem in het don-
ker over straat te gaan. 

Meerijden?
Mocht het zo zijn dat je nog een 
oude brom�ets in de schuur hebt 
staan en je hebt toevallig een 
vrije zaterdagavond, kom dan om 
19.30 uur naar Joppe, je kan nog 
meerijden!

Feestelijke afsluiting van jubileumjaar
ursum or  tr kteert 

o  roms u e st rt
Kudelstaart - Om het feestelijke 
jubileumjaar af te sluiten organi-
seert de bijna 91-jarige muziek-
vereniging Sursum Corda aan-
staande zaterdag 28 september 
Proms Kudelstaart in De Spil in 
Kudelstaart. Sursum Corda vormt 
samen met KNA het orkest. Ver-
der doet het Amstelproms koor 
mee en de spots gaan aan voor 
diverse solozangers uit Aalsmeer 
en de regio. Het Proms-con-
cert zal een mix zijn van klassie-
ke muziek en bekende popmu-
ziek. Het zijn allemaal herkenba-
re melodieën. Op het programma 

staan onder andere een swingen-
de Beatles medley, An der schö-
nen blauen Donau en herkenbare 
musicalmuziek van Andrew Lloyd 
Webber met prachtige koorzang. 
Er valt dus genoeg te genieten za-
terdag in De Spil. Belangstellenen 
worden van harte uitgenodigd 
voor dit concert dat om 20.00 uur 
aanvangt. De zaal is open van-
af 19.30 uur en toegangskaarten 
kosten 10 euro per stuk. Vooraf 
reserveren kan via email: kaarten.
sc90@gmail.com. Kaarten zijn, in-
dien nog voorradig, ook aan de 
zaal te koop!

Vrijdag voor en door muzikanten
rouweri  i  N

Aalsmeer - Vrijdag 27 septem-
ber is de tweede editie van de 
Bandbrouwerij in N201. Alle mu-
zikanten uit de regio zijn welkom 
om te komen jammen in een van 
de oefenruimtes van N201 of op 
het podium in de zaal. Op welk 
niveau je speelt en welk genre 
maakt niet uit, de bandcoaches 
en de andere aanwezige muzi-
kanten zorgen er wel voor dat je 

ergens aan kunt haken. Ook als 
je geen instrument speelt ben je 
welkom om een kijkje te komen 
nemen, darten, poolbiljarten of 
gewoon gezellig een drankje te 
doen in het café van N201. Entree 
is gratis, aanvang 20.00 uur. De 
Bandbrouwerij is telkens om de 
week. Meer info, foto’s en alle da-
ta zijn  te vinden op de facebook-
pagina van De Bandbrouwerij

Zondagmiddag live in The Shack
Ne er st i e mu iek 
v  eere  v  er em
Oude Meer - Zondagmiddag 29 
september staat er een gewel-
dige Nederlandstalige muzikale 
middag op het programma van 
The Shack. De Heeren van Haer-
lem spelen de grootste pop- en 
rockhits van Nederlandse bodem. 
Een geweldige feest, met hits 
van onder andere de Dijk, Doe 
Maar, De Scène, Het Goede Doel, 
Bløf, Boudewijn de Groot, Ram-
ses Sha�y, Rowwen Hèze en An-
dré Hazes. In maart 2015 kwamen 
Marcel Klingeler, Ramon Bakker, 
Ruud van Zijl, Sytse Bakker en 
Niek van Veelen bij elkaar om hun 
krachten en ervaring te bundelen 
in De Heeren van Haerlem. De re-
pertoirekeuze was snel duidelijk: 
Nederlandstalige pop- en rock-
nummers. Met gevoel voor pre-
cisie en opzwepende dynamiek 
spelen zij nummers die iedereen 
kent. De Heeren van Haerlem be-
staat uit: Marcel Klingler op zang, 
Niek van Veelen op bas, Ramon 
Bakker op drums, Ruud van Zijl 
op toetsen en backing vocals en 
Sytse Bakker op gitaar en backing 
vocals. Een feest van herkenning 
gaat het worden in The Shack, 
een middag die je niet wilt mis-
sen!

LaBomba 
Vrijdag 4 oktober gaan de spots 
in The Shack aan voor LaBomba. 
Labomba bestaat uit drie fantasti-
sche muzikanten en maakt onge-
polijste muziek. Een prettige mix 
van metal, rock en roots waar ook 
lekkere hitgevoelige nummers uit 
zijn ontstaan.

Pearl Jamming en reserveren
En zondag 6 oktober terug in The 
Shack: Pearl Jamming. Met een 
gezamenlijke liefde voor een van 
de grootste rockbands aller tijden 
brengt Pearl Jamming een ener-
gieke liveshow die je normaal al-
leen van Vedder en zijn mannen 
zelf gewend bent.
Voor sommige optredens is de 
animo erg groot. Reserveren is 
uiteraard niet verplicht maar wel 
mogelijk voor als je iets echt niet 
wilt missen. Stuur dan een email 
naar info@the-shack.info.

The Shack is zondag 29 septem-
ber open vanaf 15.00 uur, De Hee-
ren van Haerlem begint om 16.00 
uur en de entree is 10 euro. Kijk 
voor het programma en meer 
op www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Oud Aalsmeer, Cultuurpunt en Bibliotheek

e ee  e es ie e is 
v  smeer
Aalsmeer - Op zaterdag 12 ok-
tober kunnen liefhebbers de ge-
schiedenis van Aalsmeer en Ku-
delstaart herbeleven in De Ou-
de Veiling. De stichting Oud 
Aalsmeer trakteert op historische 
�lms, foto’s en presentaties uit de 
vorige eeuw. De gebruiksvoor-
werpen geven een beeld van wo-
nen, werken en vrijetijdsbeste-
ding in het dorp in vroegere tij-
den. In het hele gebouw zal de 
geschiedenis te zien, te voelen, 
te ruiken en te proeven zijn. Kom 
genieten van �lms uit de jaren 
dertig tot zestig van de stichting 
Oud Aalsmeer in de grote zaal, 
bekijk de tentoonstelling van af-
beeldingen en voorwerpen in de 
foyer, woon lezingen bij over on-

der andere de geschiedenis van 
de Dorpsstraat en Zijdstraat, Ku-
delstaart en de watertoren en/
of speel een gezellig ouderwets 
spelletje op de zolder van het Cul-
tuurpunt. In de Bibliotheek (ook 
in hetzelfde gebouw) kunnen fo-
to’s uit de vorige eeuw bekeken 
worden en in tal van boeken over 
Aalsmeer en Kudelstaart kan ge-
bladerd worden. Inwoners kun-
nen zelf ook een bijdrage leveren 
aan deze middag. Nog oude fo-
to’s van Aalsmeer of Kudelstaart 
en wilt u deze delen met andere 
bezoekers? Neem de foto mee en 
vertel uw eigen verhaal. ‘Beleef 
de geschiedenis van Aalsmeer’ op 
12 oktober is van 13.00 tot 16.00 
uur in de Marktstraat. 

rte  voor 
er e e 

ssi s ow
Aalsmeer - De kaartverkoop voor 
de derde editie van de Dance 
Classics Show is in volle gang. 
Meer dan een derde deel van de 
beschikbare kaarten is al opge-
haald. Het tweede verkoopmo-
ment was gisteren, woensdag-
avond 25 september, en weer zijn 
heel veel mensen blij gemaakt 
met een entreebewijs. 
Aanstaande zaterdag 28 septem-
ber staat een ochtenshow voor 
de kaarten op het programma. 

Van 8.00 tot 12.00 uur zitten de 
organisatoren Kees Markman, 
Marcel Wilkes en Jan de Groot 
klaar om dansliefhebbers te ver-
welkomen. Adres is Aalsmeerder-
weg 156. Gevraagd wordt con-
tant te betalen.

Spelletjes gezocht
Voor de Dance Classics Show is 
het drietal nog op zoek naar spel-
letjes. Toevallig nog ergens 4 op 
een rij, pim pam pet of een ander 
spel in de kast waar niets meege-
daan wordt? Neem deze zaterdag 
mee. Kees, Marcel en Jan zijn hier 
heel blij mee. Kijk voor meer in-
formatie op facebook of op www.
danceclassicsshow.nl.

rtverkoo  
voor i t i o

Aalsmeer - Op zaterdag 23 no-
vember zijn de Sint(en) en diver-
se Pieten weer in Aalsmeer voor 
de enige echte Sinterklaasbingo, 
dit jaar in Studio 5 van Studio’s 

Aalsmeer. De kaartverkoop vindt 
aanstaande dinsdagavond 1 ok-
tober plaats vanaf 20.00 uur in 
restaurant De Zotte Wilg aan de 
Uiterweg. Let op: er zijn maximaal 
650 kaarten beschikbaar, per per-
soon koop je maximaal 6 kaar-
ten à 15 euro per stuk. De kaarten 
kunnen uitsluitend contant be-
taald worden
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“Ik werk ook nog aan boek over Aalsmeer”

Gedichtenbundel John 
Stork: ‘Verwaaid behang’
Rijsenhout - “Ze zat voor het 
raam en staarde naar buiten. Ze 
dacht altijd maar aan hoe het 
eens was. Haar adem besloeg de 
strak gelapte ruiten. Ze werd het 
alleen zijn, dezelfde ruiten, zo 
zat.” Het begin van het gedicht 
‘De Herinnering’ van John Stork. 
De Rijsenhouter is weer aan het 
schrijven gegaan en heeft nu, na 
de boeken ‘Aan het kind de eer’, 
deel 1 en 2, een gedichtenbun-
del uitgebracht. “Eigenlijk zijn ge-
dichten niet zo m’n ding, maar 
het zit wel een beetje in m’n ge-
nen. M’n moeder was goed in ge-
dichten maken”, vertelt de sym-
pathieke Stork. 
Zo’n drie jaar heeft hij gewerkt 
aan de bundel met de titel ‘Ver-
waaid behang’. “Maar in die tijd 
heb ik niet alleen aan m’n gedich-
ten gewerkt, ik ben ook bezig met 
een ander boek, een boek met 
verhalen die  mensen in Aalsmeer 
hebben beleefd. Ik heb hiervoor 
diverse mensen, jong en oud, ge-
sproken. Ik ben al in het ouderen-
tehuis geweest en op m’n lijst-
je staat nog Henk van Leeuwen 
van Westeinder Rondvaart. Ik heb 
al 160 bladzijden, dus het schiet 
het al op.” 

Inspiratie
Geïnspireerd om te gaan schrij-
ven is John Stork door Coq Schel-
tens. Hij las een column van haar 
in de Meerbode over een school 
en een schoolreisje in Oost. “Ik 
vond het zo een bijzonder en 
leuk verhaal. Dat wil ik ook, dacht 
ik toen, en ik ben korte verhalen 
gaan schrijven.” De korte verhalen 
vormden de basis voor de latere 
twee boeken. De keuze voor nu 
een gedichtenbundel dateert van 
veel eerder in het leven van de 
nu 69-jarige Stork. “Het begon bij 
de Hobo String Band. Dick Kuin 
vroeg of ik met hem teksten wil-
de schrijven voor liedjes voor de 
band. Een couplet van een liedje 
is eigenlijk een gedicht. We schre-
ven ze wel in het Engels. Ik heb 
voor meerdere mensen songtek-
sten gemaakt, pop, rock, coun-
try, religieus en zelfs carnavales-
ke teksten. Ik ben ook ooit een 
jaartje verbonden geweest aan 
een productiemaatschappij, die 
plaatjes distribueerde naar mid-
delbare scholen voor zowel de 
Engelse- als de muziekles.” Dat 
er zoveel jaren overheen zijn ge-
gaan voordat Stork de dichters-
pen (weer) ter hand nam, had 

met zijn werk en andere hobby’s 
te maken. “Ik heb tien jaar bij Van 
der Zwaard in de Zijdstraat ge-
werkt. Ik repareerde maaimachi-
nes. Daarna ben ik voor mezelf 
begonnen, ook reparatie en ver-
koop van maaimachines. Ik heb 
28 jaar een eigen bedrijf gehad in 
Rijsenhout, maar ik had ook veel 
klanten uit Aalsmeer.” 

Bijzondere inrichting
John Stork heeft z’n hele leven 
langs de Aalsmeerderdijk ge-
woond. “Toen mijn ouders hier 
kwamen wonen, was Rijsenhout 
er nog niet. Iedereen ging naar 
Aalsmeer voor inkopen. Mijn va-
der kwam ook uit Aalsmeer. Hij 
was buschauffeur bij Maarse & 
Kroon.” Het eigen bedrijf was hard 
werken en de andere hobby slok-
te ook veel tijd op. De inrichting 
van het huis verraadt deze hob-
by van de Rijsenhouter honderd 
procent. De kamers staan vol met 
oude, strak in de verf staande, 
bootmotoren en -accessoires. “Ik 
heb ze allemaal zelf opgeknapt, 
maar nu is het klaar. Het staat nu 
vol genoeg in ons huis. Ik heb nu 
nog één maaimachine die ik aan 
het opknappen ben, echt de laat-
ste.” 

Voorbeschouwing
De gedichtenbundel mag dan 
één van de hobby’s zijn, de uit-
straling oogt professioneel en 
ook de inhoud is het lezen meer 
dan waard. Korte en langere ge-
dichten wisselen elkaar af, vijfen-
vijftig in totaal. Bijzonder is dat 
alle gedichten voorzien zijn van 
een, zoals John Stork, zegt ‘On-
dersteunende voorbeschouwing’. 
“Volgens mij heb ik dit bedacht. Ik 
heb het nog nooit bij een andere 
bundel gelezen”, gaat hij verder. 
Uit de bundel draagt hij zeven ge-
dichten op aan dierbaren, waar-
onder zijn vrouw Conny (“we zijn 
al 35 jaar getrouwd”) en de rest 
van zijn kronkels draagt Stork op 
aan alle mensen die regelmatig 
zijn pad kruisen of dat ooit heb-
ben gedaan. Een aanrader deze 
gedichtenbundel, al is het alleen 
maar om te weten hoe het mooie 
en ontroerende gedicht ‘De Her-
innering’ verder gaat... Te koop 
voor 24,95 euro bij Het Boekhuis 
in de Zijdstraat in Aalsmeer Cen-
trum. Wacht niet te lang, ‘Ver-
waaid behang’ kent een beperk-
te oplage!
Door Jacqueline Kristelijn

Alle werkplekken open voor publiek
Zondag Amb8route: Leuke 
e  eer me fietsroute
Kudelstaart - De Amb8route is 
een initiatief van lokale ambach-
telijke ondernemers. Doel is men-
sen van dichtbij en veraf kennis te 
laten maken met de unieke lokale 
ambachten en de bijzondere na-
tuur en infrastructuur van de pol-
dergebieden in de regio rond Cal-
slagen. Het najaar breekt weer 
aan en zoals elk jaar is er weer een 
open dag bij de plaatselijke am-
bachten. 
Uniek aan deze dag is dat al-
le deelnemers aan de Amb8rou-
te hun werkplekken tegelijk 
open stellen! Negen ambachts-
lieden staan klaar om met on-
verholen enthousiasme te ver-
tellen over hun passie. Een kijkje 
in de keuken van de zeepmaker, 
de palingvisser, de pottenbakker 
en de bloembollenkweker. Ook 
de beeldhouwer, de schilder, de 
meubelrestaurateur, de hortensi-
akweker en de timmerman staan 
klaar om bezoekers te ontvan-
gen. Op zondag 29 september is 
iedereen van harte welkom van 
10.00 tot 17.00 uur.

Activiteiten voor kinderen
De open dag in september staat 
elk jaar in het teken van de kinde-
ren. Zo is er elk jaar een leuke ac-
tiviteit onderweg. Er zijn bij som-
mige ambachten diverse mini 
workshops tegen een kleine ver-
goeding te doen. En daarnaast 
kun de jongens en meisjes bij al-
le deelnemers levensgrote rebus-
sen oplossen die met het desbe-
treffende ambacht te maken heb-
ben. Bij inlevering van de gevon-
den rebussen ontvangen de kin-

deren een leuke of lekkere verras-
sing. 

Ambachtslieden
De Amb8route voert door het 
dorp Kudelstaart, langs de West-
einderplassen en de Drecht via 
het Jaagpad aan de Amstel weer 
naar Kudelstaart. Deelnemende 
ambachtslieden zijn bloembol-
lenkwekerij Kees Koster, galerie-
atelier Ada Gons Goosen, Meu-
belatelier Cin in Wonen, Box b-09, 
beeldeneiland Femke Kempkes, 
visserijbedrijf Rekelhof, zeepate-
lier Uzepia, kwekerij Schockman 
en pottenbakkerijk Patch of Hea-
ven. Op de route zijn drie horeca 
punten; theetuin [H]eerlijk! langs 
het jaagpad en café Op De Hoek 
en restaurant Oevers in het cen-
trum van Kudelstaart. Bij deze 
laatste twee genoemde horeca-
zaken zijn routekaarten te koop 
à 3,50 euro. De routekaart bevat 
behalve de plattegrond en de 
contact gegevens van de deel-
nemers, informatie over de om-
geving en leuke waardebonnen. 
Bij elke deelnemer en horeca-on-
dernemer onderweg kan gestart 
worden.

Groepsactiviteit
De fietsroute is ook buiten deze 
open dag te fietsen. Heb je bij-
voorbeeld een leuke familie- of 
vriendendag? Neem dan contact 
op via: info@amb8route.nl. Het 
is dan mogelijk om een arrange-
ment op maat te laten samenstel-
len. Kijk ook op de website www.
amb8route.nl of de facebook pa-
gina.

Nog even na-mijmeren...
‘Dubbel portie’ vuurwerk
Aalsmeer - De herfst heeft zijn 
intrede gedaan, de grote evene-
menten in Aalsmeer zijn weer ge-
vierd. Er is genoten van Vuur en 
Licht op het Water, de Feestweek 
is groots gevierd, de Pramenrace 
was weer een dolle boel en de af-
gelopen Kunstroute bracht heel 
veel inwoners en bezoekers uit 
de regio op de been. Geen gro-
te evenementen in Aalsmeer be-
tekent overigens absoluut niet 
dat het nu stil valt, ieder weekend 
is er wel een activiteit op sport-, 
vermaak- of cultuur-gebied om 
gezellig met anderen van te ge-
nieten. Jazz, popmuziek, cabaret, 
toneel, kaartavonden, sportwed-
strijden, speurtochten en noem 
maar op. Aalsmeer bruist ieder 

weekend. De ene keer wat meer, 
maar is altijd wel iets te doen. De 
‘agenda’ in deze krant bewijst dit 
iedere week weer. Met een prach-
tige foto nog even na-mijmeren 
op de spetterende Feestmaand 
september. Gestart werd met de 
prachtige vuurwerkshow en dit 
keer kon hier zowel in Aalsmeer 
als in Kudelstaart van genoten 
worden. Dit ‘dubbele portie’ is op 
foto vastgelegd door Gert Hart-
man. Te mooi om niet nog even te 
laten zien en een heerlijke ‘prent’ 
om alvast enigszins nieuwsgierig 
te bedenken wat september 2020 
gaat bieden: Zeker weer Vuur en 
Licht op het Water, Feestweek, 
Pramenrace en Kunstroute!
Foto: Gert Hartman

Voor iedereen vanaf 14 jaar
Nieuw i  e erks uit  

ursus rt our i
Aalsmeer - Vanaf 8 oktober start 
de Werkschuit met een nieu-
we cursus ‘Art Journaling’. Een 
Art Journal is een creatief, visu-
eel dagboek. Waar het bij een ‘ge-
woon’ dagboek om het schrijven 
gaat, draait het bij Art Journa-
ling voornamelijk om afbeeldin-
gen en illustraties. In deze prak-
tische cursus worden verschil-
lende vormen en stijlen van Art 
Journaling behandeld, evenals 
de daarbij behorende technieken 
als schetsen, collage, gelliplate, 

stencilen, stempelen, handlette-
ren en journalen. Daarnaast ma-
ken de deelnemers kennis met 
producten en materialen die wor-
den gebruikt bij het Art Journa-
len. Deze cursus biedt een goe-
de start en handvaten om op ei-
gen kracht verder te gaan en zo 
een eigen stijl te ontwikkelen. 
Omdat Art Journaling ook erg ge-
liefd is bij jongeren is deze cursus 
voor iederen vanaf 14 jaar. Kijk 
voor informatie en aanmelden op  
www.werkschuit-aalsmeer.nl.

or sw e i  ter  
met ou ur emeester

Aalsmeer - Ben jij ook iemand 
die zijn vakantie zorgvuldig voor-
bereidt? In al die plaatsjes die je 
aan doet is wel iets leuks te zien. 
Dat leuke kerkje, dat mooie mo-
nument, dat gezellige pleintje, of 

die speciale plantentuin. Overal 
vind je wel iets interessants om te 
weten en waar je later mee thuis 
kunt komen. Maar wat weet je ei-
genlijk van ons eigen Aalsmeer? 
Je loopt door het dorp om je 
boodschappen te doen of je gaat 
een boek, kleding of iets anders 
kopen. Maar als er in andere ge-
bieden van alles te vertellen valt 
over diverse dorpjes, dan zal dat 
in Aalsmeer toch ook wel het ge-
val zijn? Jazeker! Loop zaterdag 
28 september maar eens mee 
met oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte. Hij zal tijdens deze 
Dorpswandeling deelnemers hun 
eigen dorp op een andere manier 
laten zien, en er valt aardig wat 
over te vertellen! 
De start is om 13.00 uur bij de 
ingang van de Historische Tuin 
(brug bij Praamplein). Vast en 
zeker dat na deze dorpswande-
ling met een andere blik door het 
prachtige Centrum van Aalsmeer 
gelopen zal worden. 

Zaterdag veiling bloemen 
en planten op de Tuin
Aalsmeer - De laatste zater-
dag van de maand is traditiege-
trouw gereserveerd voor de vei-
ling van bloemen en planten, 
die gekweekt zijn op de Histori-
sche Tuin. Zaterdag 28 septem-
ber draait de authentieke Ju-
gendstil klok weer op volle toe-
ren. Een mooi moment om mee 
te maken. Om 15.00 uur trapt de 
veilingmeester af. Neem plaats 
op de koperstribune in de klein-
ste bloemenveiling van Aalsmeer 

en ervaar de spanning tijdens 
het veilproces. En passant ver-
telt de veilingmeester interessan-
te anekdotes. Bent u in staat tijdig 
op de knoppen te drukken? Daag 
uzelf uit en kom eens langs. Voor-
afgaand aan het spektakel kunt 
u een kopje koffie gebruiken in 
de gezellige corridor. Het entree-
kaartje geeft toegang tot de vei-
ling. De Historische Tuin is te be-
reiken via de ophaalbrug bij het 
Praamplein. 

Krijgt zeker een vervolg!
o t e e  e u stroute 
u e eer root su es

Oude Meer - Afgelopen weekend 
voer, net als vroeger, weer een 
pontje tussen de Pontweg en de 
Aalsmeerderdijk en verbond zo 
Aalsmeer met Het Dijkhuis in Ou-
de Meer. In Het Dijkhuis kon men 
genieten van kunst in al haar fa-
cetten. Er werd door kunstenaars 
geëxposeerd met keramiek, schil-
derkunst, textiele vormen en sie-
raden. 
Daarnaast waren er demonstra-
ties air-brush painting, er werd 
aan een object gewerkt en kinde-
ren konden zelf aan de slag met 
hun eigen kunstwerk. 
De expositie werd zeer druk be-
zocht en na afloop genoot me-
nigeen nog na in de tuin van Het 
Dijkhuis onder het genot van een 
kopje koffie. De organisatoren 
Anne-Marie, Tonnie, Daan en Pe-
ter zijn bijzonder tevreden met 
de enthousiaste reacties van de 
bezoekers en verheugen zich al 
op volgend jaar, want dat dit een 
vervolg gaat krijgen is zeker! 

Ook voorzitter van de buurtver-
eniging Cees Eikelenboom kijkt 
terug op een succesvol week-
end. “We onderzoeken de moge-
lijkheden om, net als bij de Nieu-
we Meer, in de zomermaanden in 
de weekenden regelmatige een 
pontje te laten varen. Leuk voor 
de fietsers en wandelaars!” 





12 26 september 2019

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Dineren in Voor Elkaer
woensdag 2 oktober kunt u 
genieten van o.a. een 
Londonderrysoep (Kerrie-
soep met gebakken 
champignons), stokbrood 
met kruidenboter, holstei-
nerschnitzel, jachtsaus,
appeltjes met rozijnen, 
zuurkoolsalade, rösti 
aardappelen en slagroom-
ijs met chocoladesaus en 
ananas met slagroom naar 
keuze voor maar €14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

 Vrijdag 4 oktober kunt u 
genieten van een heerlijk 
vegetarisch menu, speciaal 
voor op dierendag. Op het 
menu staat o.a. pasteitje met 
champignonragout,
stokbrood met kruidenboter,
Bladerdeeg gevuld met feta,
spinazie en courgette, 
romige kerriesaus, roma-
nesco met geroosterde
amandelen, rode bietjes 
salade met appel, aardappel-
taartje met mozzarella en
tomaat en stracciatella 

mousse met kokos en
een Oreokoekje en slag-
room naar keuze voor €14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

Klassiek concert in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 9 oktober 
geeft het ensemble Carla Bos 
en Wendy Rijken - harpduo 
een concert in Zorgcentrum 
Aelsmeer i.s.m. verpleeghuis 
Rozenholm. Het ensem-
ble Carla Bos en Wendy 
Rijken - harpduo brengt 
een gevarieerd programma 
met de concertvertelling 
‘Carmen’, naar de novelle 
van Prosper Mérimée en de 
opera van Georges Bizet. Het 
programma duurt één uur, 
zonder pauze. Het optreden 
is op verzoek van Aelsmeer 
georganiseerd door de 
Stichting Muziek in Huis. 
Het concert begint om 15.00 
uur in de grote zaal van het 
zorgcentrum aan de 
Molenpad 2 te Aalsmeer. 

Activiteiten overzicht

Brood- en cakemixen, honing en bier
Meer lokale producten 
te koop in de molen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
21 september vond ‘s middags 
een feestelijk momentje plaats 
in Korenmolen De Leeuw aan de 
Zijdstraat. De molen is offi  cieel 
gestart met de verkoop van an-
dere ambachtelijke lokale pro-
ducten. Al sinds de heropening 
van de molen in 1996 worden 
hier ambachtelijk gemalen meel-
producten verkocht aan thuis-
bakkers. Niet alleen verschillen-
de broodmixen, maar ook aller-
lei cake- en koekmixen worden 
door het winkelend publiek ge-
waardeerd. 
Verleden jaar is het interieur van 
de molen - en met name de win-

kel op de begane grond - ingrij-
pend verbouwd en gemoderni-
seerd. “Eigenlijk zonde om hier al-
leen onze eigen (h)eerlijke pro-
ducten aan de man te brengen”, 
was het gevoel dat bij veel van 
de vrijwilligers van de molen leef-
de. Daarom is besloten om meer 
lokale, eerlijke producten in mo-
len De Leeuw aan te gaan bie-
den. In eerste instantie gaat het 
nu om honing van imker Jan Wes-
terhof en lokaal gebrouwen bier 
van Paul Buck van De Bezwooren 
Kerf, beiden uit Kudelstaart. Ko-
renmolen De Leeuw in het Cen-
trum is elke dinsdag- en zater-
dagmiddag opend. 

Brouwer Paul Buck, imker Jan Westerhof en de molenaar van De Leeuw.

Training assertiviteit bij 
Participe Amstelland
Aalsmeer - Wilt u ‘nee’ leren zeg-
gen, eigen grenzen opzoeken, 
wensen leren uiten in contact 
met anderen, eff ectief commu-
niceren en actief keuzes maken 
over uw leven? Participe Amstel-
land biedt hiervoor gratis trai-
ningen die onder andere starten 
in Aalsmeer, Amstelveen en Uit-
hoorn. De training assertiviteit 
is voor mannen en vrouwen die 
zich in sociale situaties onzeker 
voelen en moeite hebben voor 
zichzelf op te komen. Deze situ-
aties kunnen zich zowel privé als 
op het werk voordoen. In de trai-
ning wordt informatie gegeven 
over vaardigheden die uw asser-
tiviteit bevorderen. 
In Aalsmeer is de training op 
maandag van 15.00 tot 17.00 uur. 

De training start met een kennis-
makingsbijeenkomst op 7 okto-
ber en aansluitend zijn er weke-
lijkse bijeenkomsten op dezelf-
de dag en tijd. Locatie: Hadleys-
traat 55. Aan de hand van prak-
tische tips en oefeningen wordt 
nieuw gedrag mogelijk. Gewerkt 
wordt onder andere met voor-
beelden van deelnemers die de-
ze willen delen. Deelname aan 
de groep maakt dat deelnemers 
ervaringen van elkaar herken-
nen en hierin steun vinden. Erva-
ren maatschappelijk werkers van 
Participe Amstelland begeleiden 
de groepen. Aan de training zijn 
geen kosten verbonden. Opge-
ven kan via 020-5430440 of per 
mail: team.amstelveen@partici-
pe.nu. 

Belangrijke Europese vakprijs
Kraan Mode winnaar EK 
Passion Star Award
Aalsmeer - 4.000 Ondernemers, 
50 genomineerden, 10 fi nalisten 
en de winnaar is: Kraan Mode! Af-
gelopen woensdagavond 18 sep-
tember is in Duitsland de EK Passi-
on Star Award uitgereikt aan Peter 
en Sabrina Kraan, eigenaren van 
Kraan Mode. De EK Passion Star 
Award is een belangrijke Europe-
se vakprijs voor winkeliers die zich 
onderscheiden door met een bij-
zondere passie te ondernemen. 
Uit meer dan 50 genomineerden 
uit Nederland, Frankrijk, Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland 
kwam Kraan Mode als één van de 
drie winnaars uit de bus. “De prijs 
is een grote erkenning voor alles 
waar we de laatste jaren zo hard 
aan gewerkt hebben: de koers-
wijziging van ons bedrijf, met de 
grote verbouwing van de winkel 
in 2018 als hoogtepunt”, vertellen 
Peter en Sabrina vol trots. Sinds 

januari 2000 zijn Peter en Sabri-
na de derde generatie die aan het 
roer staat van het familiebedrijf 
aan de Aalsmeerderweg, dat in 
1937 is gestart. Bovendien is Peter 
dit jaar 25 jaar ondernemer. Dat 
Kraan Mode nu een prijs wint, die 
is gebaseerd op passie, innova-
tie, authenticiteit en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemend 
vervult de familie met trots. Maar, 
zo benadrukken Peter en Sabrina: 
“Trots waren we eigenlijk al. Trots 
op ons team, op de winkel, op on-
ze collecties en niet in de laat-
ste plaats op onze klanten.” Afge-
lopen zaterdag 21 september is 
feest gevierd in de winkel aan de 
Aalsmeerderweg. Klanten zijn ge-
trakteerd op taart en champagne 
en er is geproost op de toekomst 
met Peter en Sabrina Kraan en 
hun medewerkers Marjan, Anne-
lies, Brigitte, Miranda en Sharon.

Peter en Sabrina Kraan met de EK Passion Star Award (eigen foto).

Dagelijks zo’n 1.500 tot 2.000 broden
CDA op bezoek bij Vooges
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
20 september was de CDA-frac-
tie op bezoek bij bakkerij Voo-
ges om een rondleiding te krij-
gen van Jasper Engel door de fa-
briek. Al bijna 100 jaar bakt Voo-
ges brood voor Aalsmeer en de 
regio en tegenwoordig zit de 
bakkerij aan de Visserstraat, na-
dat het bedrijf 3 jaar geleden uit 
het pand in de Zijdstraat is ge-
groeid. In de bakkerij worden al-
le broden, kleine broodjes, koek-
jes en taarten gemaakt die Voo-
ges bakt voor haar klanten, zo-
als ziekenhuizen en bakkers die 
zelf niet meer bakken. Om 4 uur 
‘s middags wordt er al begonnen 
met bakken voor de volgende 
dag en vanaf 3 uur ‘s nachts gaat 
de eerste van de drie bestelbusjes 
weg om het brood rond te bren-
gen. Afhankelijk van de dag, bakt 
Vooges ongeveer 1.500 tot 2.000 
broden en 8.000 tot 10.000 kleine 
broodjes per dag.

(Niet) open op zondag
De bakkerij draait 6 dagen in de 
week en Engel benoemde dat 

een verruiming van de winkel-
sluitingstijden op zondag voor 
zijn bedrijf een ramp zou zijn. “Als 
supermarkten op zondagoch-
tend ook open gaan, dan ben ik 
genoodzaakt om op mijn enige 
vrije dag hetzelfde te doen, an-
ders wordt er een deel van mijn 
omzet weggekaapt. Dat zou be-
tekenen dat er hier zeven dagen 
lang ‘s nachts doorgewerkt moet 
worden, terwijl er uiteindelijk de-
zelfde omzet wordt gemaakt. Ik 
hoop dat er geen verruiming van 
de winkelsluiting komt, de klei-
ne ondernemingen in Aalsmeer 
worden er dan de dupe van.” 

Echte ambacht
Het is mooi om te zien hoe een 
bedrijf als Vooges steeds groter 
wordt in de regio, maar wel de 
echte ambacht weet te behou-
den. Met de circa 40 medewer-
kers is er een hechte en gezellige 
sfeer op de werkvloer en staat het 
eindproduct centraal. Een zeer 
geslaagde en leerzame avond 
waarin de CDA-fractie werd mee-
genomen in het hele proces. 

Buurtbemidding 15 jaar, 
maar springlevend!
Amstelland - Buurtbemiddeling, 
de aanpak die mensen helpt om 
burenruzies zelfstandig op te los-
sen, blijkt al 15 jaar succesvol in 
de regio en is inmiddels een be-
grip in Amstelland. Begonnen 
in Amstelveen in 2004 en uitge-
groeid tot de buurgemeenten 
Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk 
a/d Amstel, waarbij door de stich-
ting Beterburen getrainde vrij-
willigers hun plaatsgenoten ten 
dienste zijn. Door buurtconfl ic-
ten in een vroeg stadium te be-
slechten wordt escalatie voorko-
men. Het helpen bij of voorko-
men van confl icten door buurt-
bemiddelaars werkt! Lawaai, blaf-
fende honden, een overhangen-
de boom, pesterijen of stank-
overlast. Zomaar enkele voor-
beelden die de oorzaak kunnen 
zijn van irritatie tussen buren en/
of buurtbewoners, soms oplo-
pend tot diepgaande confl icten. 
En dat gaat ten koste van de leef-
baarheid, de gezondheid én het 
woonplezier. Het vijftien jarig be-
staan van Buurtbemiddeling Am-
stelland is afgelopen 17 septem-
ber gevierd bij Boerin en de Kok 
met coördinator van Beterburen 
Amstelland, Jeanine de Koster, 
die de stichters van weleer: Iris 
Soerel en Lili Brouwer, toesprak. 
Zelf werd zij, en met haar enige 
trouwe vrijwilligers die vanaf de 

beginjaren tot op heden zich in-
zetten, in het zonnetje gezet door 
directeur van Beterburen: Ben-
te London. Naast hen waren di-
verse collega’s uit de regio, ver-
wijzers en mensen die buurtbe-
middeling een warm hart toe-
dragen aanwezig. Heerlijke erva-
ringen uit het verleden deelden 
de buurtbemiddelaars in hart en 
nieren over herstel van burencon-
tacten. Ook hilarische momenten 
van weleer kwamen ter sprake. 
Buurtbemiddeling is prachtig en 
uitgegroeid tot een fenomeen, 
dat mensen in de regio bekrach-
tigt om te durven communiceren 
bij overlast, misverstanden, voor-
oordelen en onbegrip. Beterbu-
ren heeft zo bijgedragen aan ‘on-
gezien’ voorspoed en geluk van 
medeburgers. De blije sfeer op de 
receptie getuigde ervan hoe goe-
de mensen jaar in jaar uit het wel-
zijn om hen heen belangrijk ge-
noeg vinden om te helpen. Waar-
om zij dit doen? Hoe kunnen zij 
neutraal blijven? De vrijwilligers 
vinden het fi jn om zonder voor-
oordeel te luisteren naar men-
sen. Opdat buren elkaar weer in 
de ogen kunnen kijken. Een bete-
re versie van jezelf ontstaat door 
verbondenheid met anderen te 
versterken en nieuwe kanten van 
jezelf en de ander te ontdekken. 
Motiverend en ontroerend om dit 

bereikte jubileum te verankeren 
en te vieren!
Beterburen voert het plus-certi-
fi caat van het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veilig-
heid. Dit betekent dat zij als er-
kende bemiddelingsorganisatie 
voldoet aan de kwaliteitseisen en 
dat ze de werkwijze en metho-
de van buurtbemiddeling uitste-
kend implementeert. Bewoners 

kunnen rekenen op buurtbemid-
delaars die een gedegen training 
in buurtbemiddeling hebben ge-
had. Zij ondersteunen de com-
municatie tussen beide buren, en 
helpen om tot afspraken te ko-
men waar ieder het mee eens kan 
zijn. Kijk voor meer info over de 
stichting Beterburen oo www.be-
terburen.nl.
Foto: Kees Willems

Feest bewoners, medewerkers en vrijwilligers

Zorgcentrum Aelsmeer 
viert 25-jarig bestaan
Aalsmeer - Deze maand septem-
ber en in oktober wordt het 25-ja-
rig bestaan van Zorgcentrum 
Aelsmeer gevierd, een gastvrije 
locatie voor ruim 85 bewoners en 
ongeveer 100 bewoners van de 
in- en aanleunwoningen in het 
dorpscentrum. Het Zorgcentrum 
is in januari 1994 geopend, ge-
bouwd aan het Molenpad na een 
fusie van het voormalig hervorm-
de Rustoord en het gemeentelij-
ke bejaardencentrum Seringen-
park. Het huis is in de afgelopen 
jaren veranderd van ouderente-
huis naar verpleeghuis. 
Het jubileum gaat op verschillen-

de momenten gevierd worden 
met zowel de bewoners, als de 
vrijwilligers, de externe relaties 
en de medewerkers. 
Afgelopen woensdag 25 septem-
ber is gestart met he bewoners-
feest. Alle bewoners werden ge-
trakteerd op een heerlijk gebak-
je en een vrolijke noot van Helma. 
Hoogtepunt was vanaf drie uur ‘s 
middags het optreden van La Fa-
milia Musica. Een Rondje Vrijthof 
werd gepresenteerd, een feeste-
lijk concert in de sfeer van André 
Rieu met hoogtepunten uit ope-
rette, musical, vrolijke opera en 
fi lm. 





Aalsmeer - ’Gewoon Schoon’ leidt 
haar eigen cliënten op tot me-
dewerkers interieurservice voor 
onder andere de Esa en andere 
werkgevers. Aanstaande vrijdag 
27 september wordt tussen 9.00 
en 11.00 uur de deur wagenwijd 
open gezet om iedereen te laten 
zien wat het leerwerk bedrijf in-
houdt. De opleiding valt onder 
‘Gewoon Schoon’ en dat is weer 
een onderdeel van Ons Tweede 
Thuis. Het gaat om een pilot die is 
begonnen met drie medewerkers 
met afstand van de arbeidsmarkt. 
Een leerwerkbedrijf biedt mede-
werkers de mogelijkheid om op 
betaalde basis het schoonmaak 
vak eigen te maken. Behalve voor 
het schoonmaakvak is er ook 
aandacht voor communicatie, de 
omgang met collega’s en ande-
re zaken die van belang zijn bin-
nen een (betaalde) functie. Het is 
een prachtige mogelijkheid om 
te kunnen ontwikkelen en door 
te groeien! ‘Gewoon Schoon’ is 
een leer-werkbedrijf en bevoegd 
om deze opleiding aan te bie-
den. Er is samenwerking gezocht 

met het praktijkonderwijs SVS en 
met Ons Tweede Thuis. Na de op-
leiding krijgen de medewerkers 
een diploma en kunnen zij aan de 
slag. “Wij gaan voor de ontwikke-
ling van de cliënten’’, zegt Euge-
ne ten slot. Geïnteresseerd? Het 
leerbedrijf opent haar deur vrij-
dagmorgen in de bibliotheek van 
Aalsmeer in de Marktstraat en u/
jij bent welkom om vrijblijvend 
kennis te komen maken.
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Coachtraject startende ondernemers
Grote belangstelling voor 
ZAAI Kick-off avond
Aalsmeer - Donderdag 19 sep-
tember organiseerde ZAAI in 
The Beach een zeer geanimeer-
de Kick-off avond voor starten-
de ondernemers. Dat wethouder 
Robert van Rijn  ZAAI een zeer 
goed hart toe draagt is inmiddels 
wel duidelijk en dat hij blijft be-
nadrukken dat Aalsmeer een ge-
meente van ondernemers is waar 
wereldwijd heel veel geld in om-
gaat, kan niet vaak genoeg her-
haald worden. De aspirant Zaai-
lingen drukte hij op het hart zich 
goed voor te bereiden op een 
sterke pitch omdat deelnemen 
aan het ZAAI coachtraject hen 
voor de toekomst veel inzicht 
kan opleveren. Een reeks van oud 
Zaailingen kwamen met zeer suc-
cesvolle verhalen waarmee zij de 
aanwezigen wisten te enthousi-
asmeren. Er gingen dan ook heel 
wat vingers omhoog toen perso-
nal coach Anja de Die vroeg wie 
van plan waren zich op te ge-
ven voor de pitch. Aan de hand 
van de voorgestelde toekomst-
plannen zal door een ervaren ju-
ry worden bekeken wat het zes 
maanden durende ZAAI coach-
traject kan toevoegen. De prak-
tijk wijst uit dat dit heel veel is. Tij-
dens de nazit werden er heel wat 
ervaringen uitgewisseld en vra-
gen beantwoord die voor nog 
meer overtuiging zorgden: Mee-
doen aan het Zaaicoach traject 
is meer dan de moeite waard! 
Eén van de vele nieuwsgieri-
ge aanwezigen en aspirant Zaai-
ling was Wilco Hoogebeen, eige-
naar van Turf. Hij hoorde wat hij 
wilde weten en doet zeker mee.  
Wilco weet inmiddels wat het on-
dernemerschap inhoudt. En juist 
daarom meldde hij zich aan bij 
ZAAI. Na zijn studie bouwkunde 
in Delft ontwierp en realiseerde 
Wilco in 2017 in Aalsmeer Oost 
een dynamisch Amerikaans dorp 
waardoor men zich waant in een 
Western film en waar je - samen 
met vrienden, familie of collega’s 
- een hoofdrol vervult. Wat ver-
wacht Wilco van ZAAI? “Nieuwe 
inzichten en een groter netwerk 
van ondernemers waar ik op te-
rug kan vallen. Ik ben er wel ach-
ter gekomen dat ondernemen 
een vak is. Om mijn bedrijf voor 
de toekomst te bestendigen be-

sef ik dat ZAAI veel voor mij kan 
betekenen. Ik zou het liefst mijn 
bedrijf gisteren al hebben uitge-
breid, maar ervaar nu al dat ik te-
gen problemen aan loop. Daarom 
hoop ik antwoorden te krijgen op 
zaken zoals marketingstrategie.”
De naam ZAAI was Wilco niet 
vreemd zijn zwager - eigenaar 
van KNAB en in 2018 samen met 
zijn compagnon gekozen tot star-
ter van het jaar - was laaiend en-
thousiast evenals Daniëlle Jon-
ker van Soep Aalsmeer en Mari-
anne de Vries van Tides Massage. 
Alle reden om zich dit jaar op te 
geven. 

Geen negen tot vijf baan
Het ondernemerschap bevalt de 
eigenaar van Turf goed. “Ik was 
op zoek naar meer vrijheid en 
zelfstandigheid. Ik ben geen ne-
gen tot vijf uur werker. Ik ben ’s 
morgens weinig productief en ’s 
avonds en in het weekend juist 
wel. Ook vind ik het fijn om zelf 
verantwoordelijk te zijn voor mijn 
eigen succes en zelf de touw-
tjes in handen te hebben en te-
gelijkertijd veel te moeten rege-
len (inkoop, veiligheid, admini-
stratie, marketing en alles daar-
om heen) Daarnaast merk ik hoe 
fijn ik het vind om nu meer in aan-
raking te komen met andere on-
dernemers. Mensen die gepas-
sioneerd zijn en er de volle bak 
voor gaan. Die sfeer vond ik niet 
bij eerdere werkgevers. Hoewel 
ik nu 24/7 met mijn bedrijf bezig 
ben en ook wel mijn collega’s mis, 
zou ik voor geen goud mijn on-
dernemerschap willen opgeven. 
Ik zie alleen maar meer kansen en 
mogelijkheden om mij heen.” Op 
dit moment heeft Wilco drie op-
roep krachten die via payroll voor 
hem werken. Twee mensen zijn in 
‘opleiding’ en is hij op zoek naar 
meer hulp. “Gelukkig kan ik bij 
hoge nood ook nog terugvallen 
op mijn zussen en vriendin.”

Inschrijven tot 1 oktober
Tot 1 oktober kunnen starten-
de ondernemers in Aalsmeer en 
Uithoorn zich nog inschrijven bij 
Kirsten Verhoef (project organisa-
tor) via 02977 -366182 of via mail: 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Buurtprojecten dankzij Kern met Pit
Kan jouw buurt wel wat 
pit gebruiken?
Amstelland - Van moestuinen en 
dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen 
en theatervoorstellingen; Kern 
met Pit ondersteunt mensen met 
dromen voor hun buurt met gra-
tis kennis, advies en een groot 
netwerk. Is het idee binnen een 
jaar uitgevoerd? Dan krijgen de 
buurtbewoners 1.000 euro voor 
hun initiatief én maken ze kans 
op de Gouden Pit ter waarde van 
3.000 euro. De inschrijving voor 
Kern met Pit 2020 is nu geopend!
Sinds de start van Kern met Pit, 
42 jaar geleden, zijn al ruim 5.000 
lokale buurtprojecten gestart, 
opgebloeid en verankerd in de 
maatschappij. Door deel te ne-
men kunnen bewonersgroepen 
de kennis en het landelijke net-
werk inzetten van KNHM foun-
dation. Ze krijgen gratis ‘gereed-
schap’ om aan de slag te gaan. 
Een eigen adviseur bijvoorbeeld, 
interessante workshops, de mo-
gelijkheid om het (online) net-
werk uit te breiden of de exper-
tise van een ingenieursbureau. 
Dat zorgt vaak voor een enor-

me boost: door mee te doen met 
Kern met Pit is er iemand die kan 
adviseren bij een plan van aanpak 
of een bouwtekening kan maken. 
Kern met Pit stimuleert de be-
trokkenheid van burgers door ze 
te voorzien van informatie, prak-
tische workshops en de bege-
leiding van vrijwillige adviseurs. 
Zo krijgen dromen steeds meer 
vorm en is realisatie binnen één 
jaar mogelijk. Door het hele land 
worden vele mooie projecten op-
gestart die een boost geven aan 
de leefomgeving. Heb jij ook een 
goed idee? Kan jouw buurt wel 
wat pit gebruiken? Dan is het tijd 
voor actie! Schrijf je in voor Kern 
met Pit 2020. Het aanmelden van 
projecten kan tot en met 31 ok-
tober via www.kernmetpit.nl. De 
verwachting is dat meer dan 200 
initiatieven zich gaan inschrijven. 
De deelnemers zijn verspreid 
over heel Nederland. Van dorp tot 
stad, van krimpgemeente tot de 
Randstad: Kern met Pit is er voor 
iedereen met een goed idee voor 
zijn buurt. 

Samenwerking met Ons Tweede Thuis
Leerwerkbedrijf ‘Gewoon 
Schoon’ houdt open dag

Salon de Promotion bij Nieuwendijk
Nieuwe Renault tijdelijk 
4.000 euro goedkoper!
Aalsmeer - Het is weer Salon de 
Promotion bij Renault Nieuwen-
dijk! Dit betekent dat tot en met 
29 september geprofiteerd kan 
worden van veel voordeel en ex-
tra hoge inruilprijzen. Wie nu 
kiest voor een nieuwe Renault 
profiteert op alle modellen van 
voordeel dat kan oplopen tot wel 
4.000 euro. “Dit is een zeer goed 
moment om een nieuwe Renault 
aan te schaffen. Wij bieden nu ex-
tra voordeel op alle personenau-
to’s van Renault. En kies je voor 
de nieuwste Clio of een Captur 
uit voorraad? Dan kunnen we 
nog eens 500 euro extra korting 
bieden. Wie alvast wil weten hoe-
veel voordeel we precies bieden, 
kan het direct berekenen op on-
ze website”, zegt Kees Nieuwen-
dijk, directeur van Renault Nieu-
wendijk. 
Laat je verrassen door de com-
plete range van Renault. Wordt 

het de Renault Captur, een modi-
euze SUV waarmee je gemakke-
lijk door het drukke stadsverkeer 
manoeuvreert? Of kies je toch 
de stoere nieuwe Renault Clio, 
met onder andere standaard een 
breed scala aan veiligheidssyste-
men en dankzij het nieuwe Easy 
Link-multimediasysteem ben je 
altijd verbonden. Welke Renault 
het ook wordt, je voordeel bere-
ken je direct op de website van 
Nieuwendijk: www.renault-nieu-
wendijk.nl

Zondag open
Aanstaande zondag 29 septem-
ber zijn drie Nieuwendijk vesti-
gingen extra geopend. De ves-
tigingen in Aalsmeer, Amster-
dam West en Hillegom zijn deze 
dag extra geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Dit is ook direct de laat-
ste dag dat geprofiteerd kan wor-
den van het extra voordeel.

Wereldwinkel zet zich al 50 
jaar in voor eerlijke handel
Aalsmeer - Deze week is er drie 
dagen feest in Culemborg in ver-
band met 50 jaar bezig zijn met 
eerlijke handel. Voor het feest zijn 
450 aanmeldingen binnengeko-
men. Fairtrade, de Eerlijke han-
del staat dus al 50 jaar centraal. 
Vanaf 1969 waren mensen al ac-
tief om de handel eerlijker te ma-
ken, vooral via wereldwinkels. De 
eerste wereldwinkel was destijds 
in Breukelen. Ook in de gemeen-
te Aalsmeer zijn mensen al vanaf 
1970 in de wereldwinkel actief, dus 
nu al 49 jaar. In het begin waren de 
medewerkers van de Wereldwin-
kel Aalsmeer veel bezig met acti-
viteiten om de inwoners van Ku-
delstaart en Aalsmeer bewust te 
maken wat er mis is in de handel. 
Vanaf 1992 werd daar een echte 
winkel met de verkoop van eerlijke 
producten aan toegevoegd. Door 
de winkel stond de bewustwor-
ding op een lager pitje, centraal 
stond meer de verkoop van eerlij-
ke producten. Uiteraard is dit ook 
belangrijk. In 2009 ontstonden de 
eerste twee Fairtrade Gemeenten 
in Nederland. Activiteiten voor be-
wustwording werden daarom later 
voortgezet door de Fairtrade cam-
pagne. Ook in de gemeente door 
de Werkgroep Fairtrade Gemeen-
te Aalsmeer. Dit werd beloond met 

de verwerving van de titel Fair-
trade Gemeente voor Aalsmeer. 
Fairtrade zorgt dat boeren en ar-
beiders in ontwikkelingslanden 
een betere plek verwerven in de 
handelsketen, zodat ze kunnen le-
ven van hun werk en kunnen inves-
teren in een duurzame toekomst. 
Fairtrade is zowel een keurmerk als 
een wereldwijde beweging. Ook 
wel bekend als het Max Havelaar 
keurmerk. In Azië, Afrika en Zuid-
Amerika verkeren veel kleinschali-
ge boeren continu in onzekerheid 
over hun inkomen. Daarnaast zijn 
ze overgeleverd aan de sterk fluc-
tuerende wereldmarktprijs, waar-
door de opbrengst van de oogst 
vaak te laag is om het hele gezin 
te kunnen onderhouden. Zonder 
een betrouwbaar inkomen kun-
nen ze niet investeren in hun on-
derneming, de toekomst van hun 
kinderen en in de gemeenschap.  
Ook voor de arbeiders zijn er nog 
vaak te lage lonen en slechte werk-
omstandigheden, terwijl vakbon-
den op afstand worden gehouden. 
Fairtrade helpt hen hierbij. Meer 
weten? Neem dan contact op met 
de Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Aalsmeer via jbkooij@kabelfoon.
nl of bel 0297-321509. De Wereld-
winkel Aalsmeer is gevestigd in de 
Zijdstraat 15.

Diverse activiteiten voor jong en oud
Burendag bij Place2Bieb
Kudelstaart - Ook dit jaar wordt 
in Kudelstaart nationale Buren-
dag gevierd. Een feest voor jong 
en oud. DOCK en de Binding or-
ganiseren samen met buurtbe-
woners, jongeren en netwerk-
partners op zaterdag 28 septem-
ber diverse activiteiten, zoals on-
der andere boetseren, Holland-
se spelen, springkussen, Panna-
kooi en nog veel meer. Ook zijn 
er diverse eetkraampjes aanwe-
zig met Indonesische hapjes en 
lekkernijen als zelfgebakken pan-
nenkoeken, cup cakes en pof-
fertjes. Daarnaast wordt een mi-
ni-bazaar gehouden, is er een 
schelpjeskraam, wordt bingo ge-
speeld en zijn leuke prijzen te 
winnen met het Rad van avon-
tuur. Om het evenement nog leu-
ker te maken gaan er ook lokale 
muzikale talenten uit Aalsmeer 
optreden. Naast optredens is er 

ook karaoke uur! Iedereen die zijn 
zangtalenten wilt laten horen is 
van harte welkom. Voor alle ac-
tiviteiten wordt een klein bijdra-
ge gevraagd. Bezoekers kunnen 
een stempelkaart kopen om aan 
de diverse activiteiten deel te ne-
men. Alle opbrengsten gaat naar 
een goed doel, namelijk: Stich-
ting Kinderen Met Een Toekomst, 
die zich inzet voor onder andere 
straatkinderen in Indonesië door 
hen en arme gezinnen kansen 
aan te bieden in opvang, huisves-
ting, kleding, eten en schoon wa-
ter.
De Burendag aanstaande zater-
dag 28 september is van 15.00 
tot 20.00 uur  in Place2Bieb aan 
de Graaf Willemlaan 1. Iedereen 
is welkom. Meehelpen als vrijwil-
liger of andere vragen? Neem dan 
contact op met Marco den Haan 
via 06-38759195

Nieuw jeugdprogramma 
bij Radio Aalsmeer

zorgzaam, creatief en soms onrus-
tig. Door zijn impulsiviteit komt 
hij soms in grappige situaties te-
recht. Ook Jeffrey heeft ervoor 
gezorgd dat de ketting weer een 
schakel langer geworden is. Hij 
heeft Denise Kroes gevraagd voor 
volgende week. “Ze heeft heel 
hard gewerkt om te staan waar 
ze nu staat. Denise zingt en danst 
op hoog niveau en is een beken-
de vlogger. Ze heeft van haar hob-
by haar beroep kunnen maken. Ik 
ben benieuwd hoe ze daar nu te-
genaan kijkt” vroeg Jeffrey zich af. 
Het antwoord op deze vraag en 
nog veel meer, hoor je maandag 
30 september vanaf 19.00 uur. 
Mocht je als luisteraar een vraag 
hebben voor Denise, mail deze 
dan naar: info@radioaalsmeer.nl 
of bel tijdens de uitzending naar 
de studio: 0297-325858.

Op televisie
Radio Aalsmeer op televisie 
geef een leuke mix van lokaal 
nieuws, een uitgebreide agen-
da, het weerbericht, live beel-
den vanaf de Poel, (nostalgi-
sche) foto’s, het komt allemaal 
voorbij. Te bekijken via kanaal 
12 van Caiway, kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort of radio-
aalsmeer.nl/tv. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.ra-
dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt 
Radio Aalsmeer informatieve en 
interessante programma’s. In 
de nacht en doordeweeks over-
dag kan genoten worden van 
fijne non-stop muziek. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op facebook 
en twitter.

Aalsmeer - Sinds vorige week 
woensdag is Radio Aalsmeer een 
jeugdprogramma rijker: Young 
Ones. Programmamakers Lau-
rens Niezen, Jonas Ponsen en Il-
se Zethof zochten een naam voor 
het programma en de 12-jari-
ge Evi Kweekel uit Kudelstaart 
kwam met deze originele naam. 
Zij heeft een foto-shoot gewon-
nen bij Laurens Niezen Fotogra-
fie voor haar en een vriendin. Ie-
dere woensdag wordt ‘Young 
Ones’ uitgezonden tussen 19.00 
en 20.00 uur en behandelt allerlei 
onderwerpen voor jeugdige luis-
teraars tussen de 10 en 18 jaar. 
Heb jij een idee voor een onder-
werp, wil je een keer naar de stu-
dio komen (alleen, met de klas of 
vrienden) of heb je een verzoek-
nummer? Laat het dan weten via 
youngones@radioaalsmeer.nl. 

Rick bij ‘Blikopener Radio’
Hij helpt bedrijven met chatfunc-
tiesystemen en goede marketing 
via sociale media: Rick van de 
Brug. Bedrijven schakelen hem in 
als ze streven naar meer naams-
bekendheid en betere resulta-
ten willen behalen. Redenen ge-
noeg om hem het hemd van het 
lijf te vragen op maandag 30 sep-
tember van 18.00 tot 19.00 uur bij 
Blikopener Radio. Uitzending 35 
alweer!

Denise in ‘Door de Mangel’ 
Iedere week ontvangen de pro-
grammamakers van ‘Door de 
Mangel’ een (on)bekende inwo-
ner uit Aalsmeer of Kudelstaart. 
Afgelopen maandag was pedago-
gisch medewerker en voetbaltrai-
ner Jeffrey Hausel de 265e gast. 
De Aalsmeerder noemde zichzelf 
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Stabiele elektriciteit in Oeganda
Kinderhulp vraagt hulp 
voor apart netwerk

Historische Tuin Aalsmeer
Science Café: Heilzame 
werking van planten
Aalsmeer - De Historische Tuin 
is lid van de Vereniging van Bo-
tanische Tuinen. In 2019 is er ge-
kozen voor het jaarthema ‘Beter 
met Planten’. Op de Tuin is daar-
om een speciale tentoonstelling 
over dit onderwerp ingericht die 
een inkijkje geeft in de heilzame 
werking van talrijke planten. Ter 
gelegenheid van dit themajaar 
organiseert de Historische Tuin 
vrijdagavond 4 oktober een Sci-
ence Café waarin het onderwerp 
‘Beter met Planten’ centraal staat.
Drie gastsprekers zullen een toe-
lichting geven op de heilzame 
werking van een vijftal planten 
– die uiteraard ook op de Tuin te 
vinden zijn – elk vanuit zijn/haar 
eigen invalshoek. Het zijn Catinka 
Rabbers-Dekker (klassiek home-
opaat en gezondheidstherapeu-
te), Bert Vreeken (klassiek home-
opaat) en Roel de Jong (apothe-

ker). Het verschil tussen fytothe-
rapie en homeopathie wordt dui-
delijk gemaakt en vele aspecten 
met betreķing tot de heilzame 
werking van planten zullen aan 
de orde komen. Met een knipoog 
wordt naar de historie gekeken 
en de link naar de heelkunst van 
vandaag wordt gelegd. De avond 
is gegoten in de vorm van een 
Science Café en dat betekent een 
informele plezierige sfeer waarin 
ook iedereen z’n vragen kan stel-
len. Het belooft een interessante 
en leerzame avond te worden.
Vrijdagavond 4 oktober 20.00 
uur in de Historische Tuin (in-
gang Praamplein). Vanaf 19.30 
uur staat de koffi  e klaar. Ieder-
een is welkom en de toegang is 
gratis, maar het is wel verstandig 
om van tevoren aan te melden 
via coordinator@historischetuin-
aalsmeer.nl.

Aalsmeer - De Aalsmeerse stich-
ting Kinderhulp Afrika zet zich al 
ruim 30 jaar in voor de kansarme 
weeskinderen in Oeganda door-
middel van het geven van onder-
wijs. De omgeving waar het pro-
ject van Kinderhulp Afrika staat 
(Namugongo, Oeganda) heeft 
zich de laatste jaren sterk ontwik-
keld met het gevolg dat het elek-
triciteitsnetwerk overbelast is en 
vaak uitvalt. Dit alles geeft veel 
problemen. Vaak moet de gene-
rator de hele dag bijdraaien om 
de geleverde stroom via het net-
werk van 180 volt naar 240 volt 
te brengen. Als ze dat niet doen 
brengt dit veel schade toe aan al-
le elektrische apparaten, zoals de 
waterpompen, computers, appa-
ratuur in de kliniek, etc. Vanuit 
Oeganda is er dan ook een drin-
gende oproep ontvangen voor 
hulp. Al geruime tijd is er over-
leg met het elektriciteitsbedrijf 
en deze is nu met een oplossing 
gekomen. Het project krijgt een 
apart netwerk waar geen andere 
gebruikers op worden aangeslo-
ten. Hiermee wordt stabiliteit ge-
garandeerd. Het bijkomende re-
sultaat is dat ze voortaan een in-
dustrieel stroomtarief gaan beta-
len wat aanmerkelijk lager is dan 
het standaard tarief. In Oeganda 

kunnen ze hiermee veel geld be-
sparen, ook op dieselkosten voor 
de generator en het voorkomen 
van schade aan de elektrische ap-
paratuur. Voor het aanleggen van 
de benodigde elektriciteitsmas-
ten en de drie fase transforma-
tor moet de stichting een inves-
tering doen van 5.250 euro, in-
clusief arbeid en overige arma-
turen. Voor dit bedrag zoeken zij 
uw hulp. Kinderhulp Afrika zal bij 
Stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer (OSA) een aan-
vraag indienen, zodat de giften 
van de Aalsmeerders worden ver-
dubbeld. De OSA helpt hierbij tot 
2500 euro. Helpt u mee het overi-
ge bedrag bij elkaar te brengen? 
Giften zijn welkom op giro 5066 
t.n.v. Stichting Kinderhulp Afri-
ka. Ga voor meer informatie naar 
www.kinderhulp-afrika.nl

De laatste van dit seizoen
PCOB Senioren Aalsmeer 
fi etse  oor smeer
Aalsmeer - Het was een aparte 
fi etstocht, begin september. De 
PCOB Senioren fi etsten door het 
gebied tussen Rijsenhout, Hoofd-
dorp en Aalsmeerderbrug, de op-
slagplaats van Nederland. Ge-
bouwen van een kilometer lang. 
Grote boeren schuren lijken er 
kabouterschuurtjes bij. Maar het 
was wel mooi. Het weer was pri-
ma en al fi etst er vrijwel niemand 
naar het werk, de fi etspaden wa-
ren er vlak en breed. Meestal, want 
hier en daar was men een stuk-
je vergeten. Koffi  e werd gedron-
ken in het restaurant van schouw-
burg De Meerse in Hoofddorp. 
Op dinsdag 1 oktober maakt de 
PCOB Seniorengroep de laatste 
fi etstocht van het jaar. Zoals ge-
bruikelijk wordt om 13.30 uur 
gestart bij het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. De groep blijft 
binnen de grenzen van de ge-
meente Aalsmeer. De tocht gaat 

langs plekjes waar je niet zo snel 
komt en ook plekken de groep 
we eerder geweest is, maar die 
al weer heel erg veranderd zijn. 
De exacte route blijft een ver-
rassing. Dit keer wordt ook Ku-
delstaart bezocht, waar gepau-
zeerd zal worden. Tijdens de kof-
fi epauze wordt dan het fi etssei-
zoen afgesloten en wordt terug-
gekeken op alle mooie fi etstoch-
ten van dit jaar. Daarna wordt de 
tocht voortgezet en eindigt de 
groep bij het Parochiehuis. De 
tocht wordt niet langer dan 25 
kilometer. De organisatoren ho-
pen dat de fi etsers van heerlijk 
herfstweer kunnen genieten. Bij 
slecht weer gaat er via een korte-
re route naar Kudelstaart gefi etst 
worden. Voor meer informatie: 
Jan Westerhof via 06- 22350307 
of jan@westerhof50.nl en Jan 
de Jong via 0297-566018 of 
anjan47@kpnmail.nl;

Aalsmeer - Mijn vrouwtje is 
heel blij dat er in Aalsmeer 
een rollator wandelclub is op-
gericht. De rollators vinden 
het ook heel gezellig, iedere 
woensdagmorgen om half elf 
vertrekken we naar de Waterle-
lie, niet om te zwemmen, maar 
om heerlijk te wandelen rond-
om het zwembad, prachtige 
tegelpaden prima voor ons en 
onze baasjes geschikt. Onder-
weg worden er goede gym-
nastiekoefeningen gedaan on-
der leiding van Carola of Maris-
ka, wij vinden hun allebei su-
peraardig. Na een klein uurtje 
mogen wij in de kantine van 
het zwembad op adem komen 
en is er voor onze baasjes een 
heerlijk bakje koffi  e of een lek-
ker kopje thee, met altijd een 
lekker koekje, verzorgd door 
Paulien, die alles altijd gewel-
dig organiseert. De dames en 
heren zitten lekker te kletsen 
en wij staan in een hoekje te 
keuvelen en bekijken elkaar. Ze 
zijn allemaal verschillend, maar 
de rollator van Annelies is de 
mooiste, daar zijn we allemaal 
jaloers op. Als het slecht weer 
is mogen we oefenen in de 
sporthal, daar off eren de baas-
jes 2 euro voor in het spaar-
varken. Jammer is het dat wij 
niet in het nieuwe Hornmeer-
park kunnen lopen, de paden 
daar zijn niet geschikt voor rol-
lators en rolstoelen. Daar heeft 
de gemeente geen rekening 
mee gehouden en dan moet je 
weten dat er juist zoveel geld 
van het Schipholfonds is ont-
vangen voor het opknappen 
van dit park. Twee weken te-
rug hadden we een bijzondere 
dag. We gingen naar de lande-
lijke Rollatorloop in het Olym-
pisch stadion in Amsterdam. 
We werden met een comforta-
bele bus naar Amsterdam ge-
bracht, onze vrijwilligers en fa-

milie mochten ook mee. Onze 
baasjes zaten eerste klas, wij 
gezellig onderin tweede klas. 
Jammer dat het weer niet zo 
best was, het goot van de re-
gen, maar Paulien had voor 
mooie rode regenjasjes ge-
zorgd, dus de baasjes bleven 
droog , maar wij werden wel 
erg nat. We waren niet alleen 
in Amsterdam, de rollators en 
baasjes kwamen uit heel Ne-
derland. De sponsering van de 
catering voor de baasjes was 
ook perfect geregeld door de 
‘Schoonheid van Aalsmeer’. 
De stemming zat er goed in 
door de gezellige muziek en 
het ‘Mexico’ van Imca Marina 
werd goed meegezongen. Ein-
delijk waren we aan de beurt, 
net in een hoosbui. De jasjes 
kwamen goed van pas en on-
ze rollators waren versierd met 
de vlag van Aalsmeer. Er wa-
ren rollators, die moesten veel 
verder lopen, maar we waren 
blij, dat we maar 400 meter lie-
pen, want onze wielen werden 
zo nat. Bij de fi nish kregen we 
allemaal een medaille en een 
oorkonde. In de tent was het 
een drukte van belang met 
al die natte rollators en men-
sen. Maar onze begeleider Jan 
had een slimme methode, die 
schoof ons als winkelwagen-
tjes in elkaar. Om half vier wer-
den we weer opgehaald met 
de bus en die bracht ons weer 
veilig terug bij de Waterle-
lie. Het was een hele gezellige 
dag, ondanks de regen, maar 
volgend jaar ga ik weer, maar 
dan loop ik de 1000 meter. Na-
mens mijn mede-rollators al-
lemaal super bedankt (ook Ri-
chard), de rest van de vrijwilli-
gers voor de goede organisatie 
en natuurlijk Bianca Tas voor 
de mooie foto’s. 

Rieke de Jongh

LEZERSPOST

Blij dat er een club is opgericht
‘Het rollator journaal’

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bont gezelschap van 45 boten
Zonnige tweede Verhoef 
Boten Toertocht
Aalsmeer - Op zondag 22 sep-
tember heeft een vloot van 45 
Verhoef boten voor het tweede 
jaar een toertocht over de West-
einderplassen gevaren. Om 14.00 
uur werd iedereen gevraagd te 
verzamelen aan de kade bij Ver-
hoef aan de Aalsmeerderdijk. De 
plaats waar al deze boten in het 
verleden te water zijn gelaten. 
Het was een bont gezelschap 
met heel veel verschillende door 
Verhoef ontworpen boten. Denk 
hierbij aan een Motorvlet, red-
dingssloepen, trimjol, toerboten, 
sportboten, kampeerkruises en 
motorkruisers 
Bij de start kregen de deelnemers 
een kop koffi  e en iets lekkers en 
een goody bag gevuld met on-
dermeer nautische knopen, de 
route, sleutelhanger, en nog veel 
meer interessante documentatie.

Om 15.00 uur was het vertrek en 
voer iedereen, net zo als vorig 
jaar, in een lange stoet achter el-
kaar aan door de Ringvaart rich-
ting de Blauwe Beugel, door het 
Zwet naar de Kleine Poel en de 
grote Poel, om te eindigen op het 
Starteiland. Hier stond een hapje 
en een drankje klaar voor de deel-
nemers en kon iedereen langs al-
le boten lopen die hier aange-
meerd lagen. Een prachtig ge-
zicht! De tweede Toertocht vond 
onder heerlijke weersomstandig-
heden plaats, volop zon, het was 
echt vaarweer! 

Heeft u ook een Verhoef boot en 
wilt u volgend jaar ook meevaren 
of alvast alle foto’s bekijken van 
de Toertocht van dit jaar? Kijk dan 
op de Facebook pagina van Ver-
hoef Boten Aalsmeer (VBA). 

Wedstrijdzeilen
Ronde- en platbodem-
jachten op Westeinder
Aalsmeer - De weersomstandig-
heden waren afgelopen weekend 
nauwelijks beter te wensen. Bo-
ven de Grote Poel van de West-
einder een grotendeels strak-
blauwe lucht die een voldoende 
doorstaande wind opleverde; za-
terdag oostelijk en zondag wat 
meer ruimend naar het zuiden. 
Prima zeilweer voor alle deelne-
mers aan het jaarlijkse Rond- en 
Platbodem-evenement en ook 
voor het wedstrijdcomité van 
Westeinder Zeilwedstrijden. Min-
der dan gebruikelijk op de Grote 
Poel, bekend om de vele (thermi-
sche) winddraaiingen, stond de 
wind er straf in en kon wedstrijd-
leider Hans Tijsma de zeilers keu-
rige banen presenteren met lan-
ge kruisrakken. Handzaam voor 
de wat kleinere Tjotters en Frie-
sche jachtjes in het ‘kleine hout’, 
verbazingwekkend voor de groep 
Westlanders op fi kse snelheid 
en werkelijk uniek voor de gro-
te Lemster Aken die als een trein 
door het water denderden. Het 
evenement wordt georganiseerd 
vanaf de haven van de W.V. Nieu-
we Meer en kan bogen op een rij-
ke traditie, wat ook uit de zeldza-
me wisselprijzen blijkt. De schip-
pers van de Westlanders hebben 
na afl oop nog een fl ink stuk te va-
ren en om op tijd door het sluis-
je bij Leidschendam te komen, 
moeten zij op zondag met een 
ochtendwedstrijd genoegen ne-
men. De prijsuitreiking is daarom 
op het Starteiland en de nog vrij 
nieuwe Westland-Westeinder-bo-
kaal mocht daar voor het komend 
jaar in de A-klasse worden uitge-
reikt aan de ‘Hoop7’ van Bastiaan 
Zegwaard, als pechvogel na een 

gebroken giek. Feitelijk winnaar 
was Peter Barendse met zijn ‘Tijd-
geest’. In de Westlander-B won 
Anton Solleveld met zijn ‘Onder-
neming’ en in de C-klasse Jens 
Balk met zijn ‘Jacob’. Bij de prijs-
uitreiking in de jachthaven van 
de WV Nieuwe Meer aan de Klei-
ne Poel ontving Pieter den Haan 
(Weerga, VA 109, KRZV Muiden) 
de fraaie zilveren blaker als win-
naar in de Lemster Aken, voor Al-
dert Been (Willemijntje, VB201) 
en Marcel Fruytier (Schollevaer, 
VA1, WV Nieuwe Meer). De Lut-
gerdina Smeltekop, een zilveren 
schaal, ging in de Tjalken naar 
‘Oeral Thus’, gestuurd door Rene 
Lignac (WV Braasemermeer). De 
‘Hommel’ van Dirk Slijper won in 
een goede opkomst bij de Tjot-
ters de inmiddels lange Stam-
boekwimpel; daar komt ieder jaar 
een met de scheepsnaam gebor-
duurd stukje bij. Tweede werd 
Rinske Pendijk met de ‘Fram’. En 
de O.G. ter Gast Memorial-prijs, 
een zware kristallen vaas met in-
geslepen teksten, werd aan Jan 
Nefkens overhandigd voor zijn 
eerste prijs bij de Zeeschouwen. 
Vanaf de WV Nieuwe Meer wor-
den sedert 1914 zeilwedstrij-
den georganiseerd voor ‘grun-
dels, punters en jachten voor de 
Heeren’. De opkomst was dit jaar 
groter dan vorig jaar en zoals or-
ganisator Geert Bakker het ver-
woordde: “ Op het water wordt er 
fel gestreden en op de wal is ie-
dereen buitengewoon enthou-
siast en amicaal.” Alle details en 
schitterende foto’s op www.nieu-
wemeer.nl en www.westeinder-
zeilwedstrijden.nl .
Theo van Mierlo

Tjotters, Westlanders en Aken op Westeinder. Foto: Jan Jongkind.

Stoet van kleine honderd voertuigen
Zwaaien naar passagiers 
van de Truckersrun
Aalsmeer - Toeterend kwamen 
ze voorbij, de vrachtwagens die 
afgelopen zaterdag 21 septem-
ber deelnamen aan de Truckers-
run. Voor deze tocht worden 
mensen met een handicap een 
dagje in de watten gelegd met 
als hoogtepunt een ritje in een 
vrachtwagen of een bijzonder 
voertuig. De stoet, bestaande uit 
een kleine honderd voertuigen, 
trok veel bekijks. Veelal zijn het 

vooral bijzondere trucks en nos-
talgische voertuigen die deelne-
men. Voor liefhebbers een unieke 
kans om deze te gaan bewonde-
ren. Aan publiek was gevraagd te 
zwaaien naar de passagiers. Hier 
is goed gehoor aan gegeven. Vol-
gens de organisatie voelden de 
passagiers zich allemaal prinsen 
en prinsessen. Er wordt terugge-
keken op een geslaagde dag!
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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22ste Kunstroute: Druk, 
gezellig en heel zonnig! 
Aalsmeer - Zaterdag 21 septem-
ber werd de 22 ste KCA Kunstrou-
te geopend door Tineke Vreden-
burg. Een nieuwe ster aan het fir-
mament van de Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer. Aan haar 
de eer om bloemen uit te rei-
ken aan Kees Otto en zijn echt-
genote voor hun gastvrijheid in 
hun grote botenloods en ver-
volgens wethouder Wilma Alink 

uit te nodigen de officiële ope-
ning te verrichten. Deze memo-
reerde dat het voor de tweede 
keer op rij was dat zij het groot-
ste kunst evenement van het jaar 
mocht openen. Zij prees de or-
ganisatie en benadrukte hoe be-
langrijke samenwerking is. “La-
ten wij als Aalsmeer daar groot 
in zijn en beseffen dat wij het on-
gelooflijk goed hebben.” Na de-

ze woorden waren het Martijn 
Schok en Greta Holtrop die heer-
lijke muziek maakten en tot gro-
te vreugde van velen zondag 12 
januari 2020 ook komen optre-
den bij Bob & Gon. Er werden op 
voorhand al heel wat kaarten ge-
reserveerd. Hun super gespeelde 
en gezongen blues: Route 66 was 
een knipoog naar een Kunstrou-
te die gezien de reactie van het 

publiek opnieuw geslaagd ge-
noemd mag worden. 
Het was gelijk bij aanvang zater-
dag om 12.00 uur druk en dank-
zij het zonnetje bleven de loca-
ties aanloop houden tot sluitings-
tijd. Ook de zonnige zondag 22 
september bracht vele bezoekers 
op de been. Door het mooie weer 
was vooral gekozen voor de fiets 
als vervoermiddel en dit was voor 
de locaties aan onder andere de 
Uiterweg, Kudelstaartseweg en 
Aalsmeerderweg, waar nauwe-
lijks parkeerruimte is, dé juiste 
keuze. 
De 22ste Kunstroute: Honderd 
procent geslaagd! 
Janna van Zon 



18 26 september 2019

Klusjesmannen 
weer actief!

Aalsmeer - Afgelopen don-
derdag 19 september heeft 
de politie meldingen gekre-
gen dat er Engels spreken-
de ‘klusjesmannen’ actief zijn 
in Aalsmeer. Er is onder ande-
re aangebeld bij bewoners in 
de Baccarastraat en in de Ber-
kenlaan. De mannen reden in 
in een witte Ford transit met 
Brits kenteken. De mannen 
belden aan en boden aan om 
klusjes in om het huis te wil-
len doen. De bewoners zijn er 
gelukkig niet op ingegaan en 
hebben contact opgenomen 
met de politie. Agenten zijn di-
rect naar het laatst genoem-
de adres gereden en troffen de 
mannen aan. De klussers zijn 
door de politie gecontroleerd. 
Het advies van de politie: Ga 
niet met dit soort ‘klusjesman-
nen’, die op deze manier hun 
diensten aanbieden, in zee. Er 
is vaak sprake van mondelinge 
afspraken waarbij klussen wor-
den aangeboden die soms niet 
goed of veel duurder worden 
uitgevoerd dan afgesproken. 
De politie raadt dan ook aan 
om verbouwingen, klusjes, etc. 
altijd uit te laten voeren door 
erkende bedrijven en afspra-
ken op papier te zetten.

Wedstrijdploeg 
Brandweer gaat 

‘strijd’ aan
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dagavond 23 september heeft 
de wedstrijdploeg van de Brand-
weer Aalsmeer de laatste punt-
jes op de ‘i’ gezet. Op de Uiterweg 
was een grote oefening uitgezet. 
De oefening is prima verlopen en 
er wordt tevreden teruggekeken 

Winkeldief gaat 
er vandoor

Aalsmeer - Op zaterdag 21 
september om vijf uur ‘s mid-
dags is een winkeldief betrapt 
bij een super aan de Beetho-
venlaan. Bij de kassa wilde de 
man een biertje afrekenen. 
Daarop werd hem gevraagd 
of er even in zijn rugzak geke-
ken mocht worden. Hier bleek 
de man geen medewerking 
aan te willen verlenen en rende 
de supermarkt uit. Een klant en 
een medewerker zijn achter de 
man aangehold. Hij nam de be-
nen richting de Dreef en sloeg 
af bij de Roerdomplaan. Hier 
gooide hij zijn rugzak weg en 
maakte zich verder uit de voe-
ten. De klant en de medewer-
ker hebben de rugzak mee te-
rug genomen naar de winkel. 
In de tas bleken goederen van 
de super te zitten voor totaal 
zo’n 20 euro. De winkeldief is 
een blanke man, ongeveer 1.85 
meter lang en heeft zwart haar. 
Vermoedelijk is hij van Pool-
se of Roemeense komaf. Wie 
meer informatie heeft of getui-
ge is geweest wordt verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Verkoop vanuit 
kofferbak auto

Aalsmeer - Op donderdag 19 
september rond half vier in de 
middag is op de Aalsmeerder-
weg geprobeerd huis-aan-huis 
gereedschappen te verkopen. 
In de kofferbak van zijn auto 
had de verkoper allerlei spul-
len liggen. Hij vertelde de ge-
reedschappen van de hand te 
willen doen voor slechts het 
BTW-bedrag. Voor een aggre-
gaat vroeg hij 1.400 euro. De 
man is weggestuurd en de po-
litie is door de bewoners ge-
alarmeerd. Agenten zijn pools-
hoogte gaan nemen, maar de 
verkoper was al gevlogen. De 
man reed in een witte Merce-
des. De politie raadt met klem 
af om vanuit een kofferbak ar-
tikelen te kopen. Veelal zijn de 
producten van slechte kwali-
teit en absoluut niet in verhou-
ding met de vraagprijs.

Sieraden weg 
na huisbezoek

Aalsmeer - Het bezoek van een 
onbekende vrouw bij een in-
woonster op het Drie Kolom-
menplein op 15 september 
blijkt geen ‘gewone’ gezellige 
ontmoeting te zijn geweest. 
De vrouw zei de nieuwe buur-
vrouw te zijn en kennis te ko-
men maken. Vorige week pu-
bliceerde de krant dit bericht 
en omdat de politie het ver-
haal niet helemaal vertrouw-
de is verder onderzoek gedaan. 
Zo goed als zeker, zo blijkt nu, is 
een tweede persoon in de wo-
ning geweest. Terwijl de vrouw, 
klein postuur, rond de 55 jaar en 
van buitenlandse afkomst, met 
de bewoonster praatte op het 
balkon zijn binnen in het huis 
diverse kasten en lades door-
zocht. Er worden met name sie-
raden, onder andere een hor-
loge, armband en ketting, ver-
mist. De ‘kennismaking’ vond 
vorige week zondag rond half 
vier in de middag plaats. De po-
litie hoopt dat er inwoners zijn 
die meer informatie hebben. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Aalsmeer - Een mobiel toilet bij 
de Zwarteweg. Neergezet voor 
de mensen die aan het werk wa-
ren bij de steiger van de brand-
weer aan de Westeinder afgelo-
pen zomer. De toiletunit heeft 
vast genoten van de vuurwerk-
show nabij of is zich rot geschrok-
ken van de klappen, want na dit 
weekend in september lag de 
toiletunit om. Midden op het trot-
toir, maar niet voor lang. De toil-

etunit heeft zich nu ‘teruggetrok-
ken’ in de bosjes, verstopt tus-
sen het groen. Maar natuurlijk is 
dit alles niet op ‘eigen kracht’ ge-
daan, hierbij is hulp gegeven. 
Hoog tijd voor de eigenaar om 
deze unit eens op te komen ha-
len. In het groen nu een onge-
wenst obstakel, maar vast in het 
dagelijks leven nog een heel 
bruikbare gelegenheid om de 
blaas te legen! 

Vergeten op te komen halen?
Toilet ‘verstopt’ in bosjes

Veel belangstelling voor visietraject

Centrumvisie na inspraak 
nu naar gemeenteraad
Aalsmeer - De plannen om 
Aalsmeer centrum aantrekkelij-
ker, bereikbaarder en herkenbaar-
der te maken zijn na een uitvoeri-
ge inspraakronde onderschreven 
door het college van burgemees-
ter en wethouders. De Centrum-
visie en het Beeldkwaliteitsplan 
worden nu ter vaststelling voor-
gelegd aan de gemeenteraad. De 
plannen hebben een visietraject 
doorlopen waarvoor veel belang-
stelling was. 

Klankbordgroepen
Dat bleek onder andere dit voor-
jaar uit de informatiemarkt en 

uit de beeldvormende behan-
deling in de commissievergade-
ring Ruimte & Economie. Tijdens 
het visietraject zijn klankbord-
groepen met belanghebbenden 
(ondernemersvereniging Meer 
Aalsmeer, eigenaren, wijkoverleg 
de Dorper en bewoners) en spe-
cialisten ingezet waarvoor ieder-
een zich kon aanmelden. In de-
ze klankbordgroepen zijn duurza-
me en toekomstbestendige oplos-
singen aangedragen die uiteinde-
lijk zijn verwoord in de Centrum-
visie. Hiermee ontstond een po-
dium waar diverse vraagstukken 
‘bottom-up’ aan de orde kwamen. 

Aantrekkelijk en herkenbaar
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft zoals be-
kend de ambitie het centrum van 
Aalsmeer te ontwikkelen tot een 
aantrekkelijke, herkenbare en ka-
rakteristieke plek: zowel functi-
onele als specialistische detail-
handel, cultureel maatschappelij-
ke functies en horeca. Alle plek-
ken met elkaar verbonden in een 
openbare ruimte van hoge kwa-
liteit, met voldoende verblijfs- 
en parkeerplekken, groen en wa-
ter. Het wordt een gezelliger cen-
trum in beleving en gebruik, met 
de mogelijkheid voor boodschap-

pen bij een supermarkt en de klei-
ne speciaalzaak, maar ook voor 
een kop koffie, een diner, een be-
zoek aan een culturele of maat-
schappelijke instelling of een ont-
moeting op een levendig terras, 
een besloten plein of een prettige 
plek aan het water.

Inspraak
Op de plannen kwamen gedu-
rende de inspraaktermijn twee-
entwintig reacties binnen. De al-
gehele toonzetting van deze re-
acties is positief opbouwend. Een 
aantal insprekers constateert dat 
grootschalig onderhoud lange tijd 
niet heeft plaatsgevonden en dat 
het tijd wordt voor de aanpak van 
scheve stoepjes en verkeersop-
stoppingen. Twaalf insprekers ge-
ven blijk van steun voor de visie, 
al dan niet in de vorm van positief 
opbouwende suggesties. Acht in-
sprekers geven neutrale sugges-
ties of inspraakreacties. Twee in-
sprekers hebben eigen plannen 
die niet binnen de contouren van 
de Centrumvisie vallen. 

Groen en vergroening
Er waren veel vragen op een ge-
detailleerdere schaal, zoals groen 
en vergroening. Die plannen wor-
den opgesteld nadat de hoofd-
lijnen van de Centrumvisie door 
de gemeenteraad zijn onder-
schreven. Op het inrichtingsni-
veau vindt vervolgonderzoek, 
ontwerp en opnieuw participa-
tie plaats. Veel opties blijven daar-
mee open. Die opties moeten wel 
passen binnen de kaders van de 
Centrumvisie. De Centrumvisie 
wordt samen met de Nota van Be-
antwoording aan de gemeente-
raad aangeboden ter vaststelling. 
Indieners van een reactie krijgen 
de Nota van Beantwoording ge-
anonimiseerd toegestuurd. 

Wethouder Robert van Rijn: “Een flinke uitdaging”

Nieuwe woonagenda: Goed 
wonen voor iedereen!
Aalsmeer - Aalsmeer is een ge-
meente waar mensen graag wo-
nen en blijven wonen. Het gaat 
daarbij om relatief veel jonge 
mensen. Een goede doorstro-
ming van de woningmarkt is daar-
bij van groot belang. Het college 
heeft als uitgangspunt: betaalba-

re woonruimte voor iedereen. Om 
goed in te spelen op de actualitei-
ten is het concept van een nieuwe 
Woonagenda 2020 vastgesteld in 
het college en voor inspraak vrij-
gegeven. De Woonagenda ligt 
van 28 september tot 25 oktober 
voor iedereen ter inzage.

Creatieve woonvormen
In de Woonagenda 2020 is voor-
al veel aandacht voor uitbrei-
ding van het aantal koopwonin-
gen in het goedkope middenseg-
ment, starterswoningen én meer 
levensloopbestendige woningen 
voor ouderen. De afspraak hierbij 

is om het aantal sociale huurwo-
ningen minimaal gelijk te laten. 
Ook zoekt de gemeente naar cre-
atieve, nieuwe woonvormen op 
nieuwe locaties en in bestaande 
panden en faciliteren zij organi-
saties die alternatieve woon(zorg)
vormen ontwikkelen. Daarnaast 
geeft de gemeente vorm aan vei-
lige en betaalbare huisvesting 
voor arbeidsmigranten. 

In beweging
Wethouder Robert van Rijn: “Een 
betaalbare woning voor ieder-
een. Het klinkt gemakkelijk maar 
in de praktijk is het een complex 
vraagstuk en een flinke uitda-
ging om daadwerkelijk voor ie-
dereen een betaalbare woning 
te realiseren. Niet alleen de wo-
ningmarkt is dynamisch in bewe-
ging, ook het verdeelvraagstuk 
van het aanbod van woningen is 
hier van invloed op. In de aanloop 
naar deze agenda zijn twee parti-
cipatiebijeenkomsten gehouden 
met verschillende doelgroepen. 
Graag wil ik iedereen bedanken 
die hieraan heeft bijgedragen.”

Nieuwe trends 
In de concept Woonagenda zijn, 
naast de continuering van beleid, 
alle recente trends en ontwikke-
lingen verwerkt. Er is gekozen om 
geen einddatum aan deze Woon-
agenda te geven. Het beleids-
deel verandert de komende pe-
riode niet en het uitvoeringsdeel 
geeft voldoende wendbaarheid 
om in te spelen op nieuwe ont-
wikkelingen. Na de ter inzage pe-
riode gaat de agenda ter besluit-
vorming naar de gemeenteraad. 
De concept woonagenda is vanaf 
vrijdag 28 september te lezen op 
www.aalsmeer.nl/woonagenda 

op deze laatste voorbereiding 
op de ‘grote dag’. De mannen zijn 
nu klaar voor de grote finale aan-
staande zaterdag 28 september. 
De wedstrijdploeg neemt deze 
dag deel aan de landelijke fina-
le in de hoofdklasse. Vorig jaar 
werd de ploeg uit Aalsmeer in de-
ze klasse landskampioen en uiter-
aard zijn de heren erop gebrand 
om de titel te prolongeren. Sa-
men met vijf andere brandweer-
korpsen strijdt de wedstrijdgroep 
Aalsmeer om de veelbegeerde ti-
tel in Schijndel. 

Nieuwe ‘baan’ na Aalsmeer 
Jeroen Nobel waarnemend 
burgemeester Den Helder
Aalsmeer/Den Helder - In goed 
overleg met de fractievoorzit-
ters van de gemeenteraad van 
Den Helder heeft Arthur van Dijk, 
commissaris van de Koning in 
Noord-Holland, met ingang van 
30 september Jeroen J. Nobel be-
noemd tot waarnemend burge-
meester. De huidige burgemees-
ter Koen Schuiling is per 30 sep-
tember 2019 benoemd tot bur-
gemeester van Groningen. Door 
het vertrek van de heer Schuiling 

ontstaat een vacature van bur-
gemeester Den Helder. Het be-
leid is om een waarnemend bur-
gemeester te benoemen in ge-
meenten waar het op voorhand 
vaststaat dat de burgemeesterlo-
ze periode langer dan drie maan-
den gaat duren. De heer Nobel 
was waarnemend burgemeester 
van Aalsmeer (2015 tot 2019) en 
wethouder van Haarlemmermeer 
(2006 tot 2014). Jeroen Nobel is 
59 jaar en lid van de PvdA.





62 procent van de Nederlanders 
vindt dat vrouwen huizen beter kun-
nen inrichten dan mannen

Ruim twintig procent van de Nederlandse vrou-
wen zegt dat hun partner een slechte smaak in 
interieur heeft. Dit blijkt uit onderzoek dat Lami-
naatenParket.nl door Panelwizard liet uitvoeren 
onder 1.035 Nederlanders. Bijna tweederde van 
de vrouwen vindt bovendien dat ze meer gevoel 
hebben voor inrichten dan mannen. Mannen er-
kennen dit echter ook. Twee op de drie van hen 
vindt dat hun partner het huis beter kan inrich-
ten dan zijzelf.

Het feit dat de meeste Nederlanders vinden dat 
vrouwen meer gevoel voor inrichting hebben, 
verklaart ook waarom 48 procent van de man-
nen zegt dat hun partner meestal de eindbeslis-
sing neemt over het interieur. Slechts acht pro-
cent van de vrouwen laat de eindbeslissing over 
aan haar wederhelft. Floris Jeurissen, oprichter 
van LaminaatenParket.nl, is niet verrast door de 
uitkomsten van het onderzoek. “De meeste on-
line bestellingen die bij ons binnenkomen, staan 
op naam van vrouwen. Zij nemen duidelijk het 
initiatief als het gaat om nieuwe aankopen voor 
het interieur.”

Spullen kopen zonder overleg
De dominante rol van de vrouw op 
interieurgebied wordt nogmaals be-
vestigd doordat drie op de vijf on-
dervraagde mannen zeggen dat hun 
partner weleens iets voor de inrich-
ting koopt zonder dat eerst met hen 
te overleggen. Onder mannen met 
een gezin, is dit zelfs in driekwart van 
de gevallen zo. Andersom vinden de-
ze ongevraagde aankopen aanzien-
lijk minder plaats. Slechts 28 procent 
van de vrouwen zegt dat haar part-
ner weleens iets heeft gekocht zon-
der overleg. “Ik zou het niet kunnen 

waarderen als mijn vriendin iets voor het huis 
zou kopen zonder dat eerst met mij te overleg-
gen, maar ik heb genoeg vrienden die hier niet 
mee zouden zitten. Zij geven vrij weinig om het 
interieur en laten bijna alle bes lissingen aan hun 
partner over”, aldus Jeurissen.

Toch ruzie
Ondanks dat mannen en vrouwen op één lijn lij-
ken te zitten als het gaat over stijlgevoel en de 
verantwoordelijkheid voor huiselijke aankopen, 
ontstaat hier toch wel eens ruzie over. Bijna drie 
op de tien ondervraagden zegt weleens discus-
sies te hebben over de inrichting van het huis. 
“Ik denk dat veel van dit soort strubbelingen 
ontstaan doordat mannen en vrouwen aan ver-
schillende eigenschappen van meubels en vloe-
ren waarde hechten”, zegt Jeurissen. “Dit merken 
wij in de winkels door de vragen die zij stellen. 
Vrouwen vragen vaker naar de krasbestendig-
heid van vloeren en de verschillende kleurop-
ties. Mannen zijn meer geïnteresseerd in de ma-
terialen en prijs per vierkante meter.”

Voor het hele onderzoek en meer infographics 
ga naar: www.laminaatenparket.nl

BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Een op vijf vrouwen vindt 
interieursmaak partner slecht

Maak met deze planten een echte groene mini 
spa van je badkamer. Well being is in. Op men-
taal en fysiek gebied blijft de wellnessindustrie 
hard groeien. Er zijn meer massagesalons, sauna’s 
en sportscholen dan ooit tevoren, wat voortkomt 
uit onze behoefte om - even - te ontspannen of te 
rechargen. Komt dat door ons drukke bestaan en 
continue bereikbaarheid? Feit is dat we steeds va-
ker kiezen voor ervaringen dan voor producten. 
De badkamer heeft dan ook een grotere functie 
gekregen in huis, namelijk een plek waar we ons 
terugtrekken en afsluiten van de dagelijkse buzz.
Dat planten je een goed gevoel geven is onder-
tussen geen geheim meer. Ze verminderen stress 
en geven je energie. Alleen al de groene kleur 
zorgt voor rust. Precies wat je nodig hebt na een 
lange dag werken. Of juist om je op te laden voor 
een belangrijke week.

Fun tech fact
Verwacht wordt dat in de toekomst planten ener-
gie zullen leveren door middel van biolumines-
centie - dezelfde manier als vuurvliegjes en licht-
gevend plankton dat doen. Dan doe je dus niet 
het licht aan in de badkamer, maar je fi cus.

Verzorging
-  De planten hebben weinig licht nodig. Is er geen 

badkamerraam, dan komen ze met kunstlicht 
een heel eind. 

-  Na de ochtendspits in de badkamer voelt het 
voor de planten net als thuis (lees: tropisch re-
genwoud). Vocht en damp zijn ideale omstan-
digheden.

-  Elke twee weken een beetje voeding maakt je 
planten nog happier.

-  Worden de modellen iets te wild, dan kun je ze 
gewoon bijknippen.

Voor in de spa
Een zen-playlist, een groen uitzicht en een fi jne 
geur maken je spabeleving compleet. Neem een 
lekkere geurkaars, geurstokjes of etherische oliën 
voor in bad of onder de douche. 

 Vier planten om je badkamer te vergroenen
1. Klimvijg
 De Ficus Pumila is één van de kleinere fi cussen. 

De stengels met hartvormige blaadjes klim-
men of hangen erop los. Groeit hij de badka-
mer uit, zet je gewoon de schaar erin.

2. Venushaar
 Een frisgroene varen met zwarte stelen en heel 

zachte blaadjes. Ze lijken fragiel, maar kunnen 
best tegen een stootje. Verkrijgbaar in S tot XL.

3. Lepelplant aka Spathiphyllum
 Zacht donkergroen en vol met blad. Daarbo-

ven sierlijke witte vaantjes. De lepelplant staat 
bekend als vredestichter. Geen geruzie om de 
badkamer dus.

4. Mysterious Tilandsia
 Dit luchtplantje met wilde sprieten en grillige 

vormen ziet er eigenaardig mooi uit. Een vro-
lijke warboel met een aantal blikvangers. Voor-
deel: ze hebben geen aarde nodig, maar halen 
vocht en voedingstoff en uit de lucht.

Mooiwatplantendoen.nl
Mooiwatplantendoen.nl is een initiatief van Bloe-
menbureau Holland en laat consumenten ervaren 
dat je je lekkerder voelt met planten om je heen.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Van badkamer tot

Maak met deze planten een echte groene mini -  Worden de modellen iets te wild, dan kun je ze 

groene spa
Mozaic & 
Fresco: een 
traditioneel 
mozaïek in 
een modern 
jasje! 

Uw dealer:

OKTOBER AANBIEDING: 

20% KORTING
per meter

ZIJDSTRAAT 23, AALSMEER | 0297-324541
WWW.GOEMANSTAPIJT.NL
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Het behang van nu is

De tijd dat behang oubollig is, is helemaal 
voorbij. Steeds meer zien we de meest uit-
eenlopende patronen en dessins voorbij ko-
men. In veel horeca gelegenheden en (bou-
tique) hotels kun je genieten van mooie, re-
tro, stoere, luxe sferen en dat alles door het 
grootste meubelstuk in je interieur: de wan-
den. Maar waarom zou je zo’n uitgespro-
ken wand ook niet gewoon toepassen in je 
eigen woning? Wat te denken van bijvoor-
beeld een te gekke print op de wand achter 
je bed of gewoon een statement maken in 
de living? De keuze is tegenwoordig enorm.

Een voorbeeld van een bijzondere muurbe-
kleding is Extinct Animals van Moooi via Ar-
te. Deze muurbekledingen zijn geïnspireerd 
door Moooi’s Museum of Extinct Animals. Met 
het Museum of Extinct Animals laat Moooi de 
diversiteit van de natuur zien,ook uit vervlo-
gen tijden. Ze benadrukken dat de kostbaarste 

schat van oude en huidige expedities, de on-
verwachte diversiteit van de schoonheid is en 
dat in al haar vormen. 
Elk design van de Extinct Animals collectie is 
geïnspireerd door de kenmerken van een uit-
gestorven dier. Opvallende combinaties van 
kleuren, eigenschappen en de textuur van de 
vacht, de veren of de huid brengen de dieren 
weer tot leven op onze muren. Sommige ont-
werpen vertellen een bijzonder verhaal; ande-
ren stimuleren onze zintuigen met behulp van 
beelden en texturen.

Neem bijvoorbeeld dessin Aristo Quagga
Dit is een bedrukte muurbekleding met een af-
werking in fl ock, deze is geïnspireerd door de 
zachte vormen en vorstelijke verschijning van 
de Aristo Quagga. Prachtig toch om op deze 
manier je wanden een Make Over te geven?

En wat te denken van de 
(dappere) Dodo Pavone?
Deze 3D muurbekleding met de look en feel van 
zachte suède is geïnspireerd door de natuurlij-
ke outfi t van de eens zo mooie Dodo Pavone 
– een zachte pluimage van zilverkleurige veren 
met verschillende tinten van grijs, blauw, bei-
ge en wit. Dit is nu allemaal vertaald in een luxe 
behang. Je vind een aantal prachtige dessins in 
deze succesvolle collectie van Arte maar Mena-
gerie of Extinct Animals is de bestseller uit de-
ze collectie. De afbeeldingen zijn digitaal ge-
print op een soft touch textiel op vlies, waar-
in elk van de uitgestorven dieren op mysterieu-
ze wijze verborgen zit. We hebben het nu na-
tuurlijk wel over aardig wat uitgesproken des-
sins maar er zijn tegenwoordig ook weer collec-
ties te verkrijgen met een rustige linnen look of 
zelfs wandbekleding van bijvoorbeeld grassen 

of raffi  a. Kortom nooit meer een saaie wand of 
ongezellig hoekje met behang kun je tot groot-
ste metamorfoses komen waar je jarenlang ple-
zier aan zult beleven!

Wil je meer zien van de behang collecties van o.a. 
Arte, 
Anthology, 
Designers Guild, 
Zoff any, Mulberry 
en Thibaut?
Check dan de 
website van 
www.di-alma.com

trendy wandbekleding

Energiezuinig en
duurzaam wonen
Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je maar weet waar te
beginnen. Met de HuisScan van GreenHome zie je direct
welke energiebesparende maatregelen jij kunt nemen.

Start de HuisScan op
GreenHome.nl/Rabobank



Heb je zin om je interieur te veranderen? 
Hou je van een stoere- en industriële look 
en wil je er niet te veel geld aan uitgeven? 
Lees dan verder!

Industrieel: onbewerkt, stoer, 
beton en zwart
Met de komst van hippe Scandinavische in-
vloeden, werd de industriële trend een paar 
jaar geleden een feit. Slank design, poezelige 
sto� es en tot in de puntjes afgewerkte ruimtes 
verdwenen naar de achtergrond. Die maakten 
plaats voor onbewerkte muren, stoere stoff en, 
betonnen accessoires en heel veel zwarte de-
tails. Een ruwe stadse look.

geef je interieur een 
industriële look in maar 6 stappen

Makkelijke make-over:

Zo maak je in 6 stappen een industrieel 
paradijs van je woonkamer!

1. Een stoere bijzettafel
Dit stoere bijzettafeltje heeft een blad van ver-
grijsd hout en de drie poten zijn van staal ge-
maakt. Lekker stoer dus. Zet hem naast je bank 
of koop er meer en verzamel ze in het midden 
van je zithoek. Ook leuk als los plantentafeltje!

2. Industriële lampen
Elk huis heeft verlichting nodig. Helemaal niet 
erg natuurlijk, want er zijn superveel mooie in-
dustriële lampen te koop. Wees origineel en 
kies eens voor een industriële tafellamp. Dat 
staat niet alleen lekker stoer, maar is ook mak-
kelijk: je kunt hem namelijk altijd verplaatsen.

3. Zwarte lijsten
Voordelig én superleuk: mooie posters aan je 
muur. Bij een echte industriële make-over ga je 
natuurlijk voor een zwarte lijst. Breed of smal, 
dat maakt niet uit. Wat jij mooi vindt. Maar 
denk ook even goed na over de poster die je er-
in ophangt. Blijf in stijl en kies voor retro, zwart 
of mooie typografi e.

4. Betonnen bloempotten
Nog zo’n leuke industriële woonaccessoire die 
niet zoveel kost. Vervang je oude bloempotten 
voor zwarte en zet er zeker een groot exem-
plaar van beton tussen. Lekker stoer! Zet er dan 
natuurlijk ook een stoere plant in, zoals bijvoor-
beeld een grote cactus.

5. Matzwarte deurklinken
Bij een industriële make-over denk je niet zo 
snel aan deurklinken, maar dat zou wel moe-
ten. En als je op elke deur dezelfde zwarte deur-
klinken maakt, trek je die mooie stoere look 
door in je hele huis.

6. Stoere stoelen met zwart onderstel
Je kunt natuurlijk voor zwarte eetkamerstoelen 
kiezen, maar dat hoeft niet per se. Een stoel in 
een andere donkere kleur, zoals grijs, blauw of 
groen, is ook prachtig. Een zwart onderstel of 
zwarte stoelpoten geven dan wel dat extra in-
dustriële tintje.

Als je consequent bent met kleur en stijl, geef 
je je woonkamer met deze 6 woonaccessoires 
een prachtige industriële look. En zoals je ziet: 
dat hoeft helemaal niet duur of moeilijk te zijn. 

Bron: Tekst & foto’s WONEN.nl

Je interieur veranderen moeilijk en 
duur? Welnee! Met een paar simpe-
le veranderingen en de juiste keuzes, 
maak je van je woonkamer een indus-
trieel paradijs.

meedoen@energieaalsmeer.nl
www.energieaalsmeer.nl

Energie?
Altijd naar
Energie
Aalsmeer Energie Aalsmeer is dé energie bespaarspecialist voor

Aalsmeer en omgeving. Wij realiseren forse besparingen 
op de energiekosten. Als energiepartner voor onze klanten
adviseren en bemiddelen wij in de volgende zaken:

DUURZAME INVESTERINGEN

 Zonnepanelen

 Led verlichting

 Laadpalen

 Power Quality

 Businesscases

 Subsidie & fi nanciering

ENERGIE

 Inkoop energie

 Meetdienstkosten

 Contractbeheer

 Groene energie / GVO’s

 Meting en facturatie

 Wetgeving en belastingen  Subsidie & fi nanciering

 Meting en facturatie Meting en facturatie

 Wetgeving en belastingen Wetgeving en belastingen



Zes op de tien Nederlanders 
staat open voor een klushuis

Maar liefst 61 procent van de Nederlanders is 
bereid om een woning te kopen of te huren 
waar nog aan geklust moet worden. Dit blijkt 
uit onderzoek van Off erteadviseur onder 
1.022 Nederlanders van achttien jaar en ou-
der, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks 
de hoge bereidheid tot klussen, geeft maar 
liefst 46 procent van de respondenten aan on-
voldoende praktische kennis te hebben om 
deze klus zelf op te pakken.

Bijna de helft van de ondervraagden (49 pro-
cent) besteedt een klus zoals schilderen of een 
nieuwe vloer leggen daarom het liefst uit. “Een 
gebrek aan kluskennis is tegenwoordig geen 
goede reden meer om de handen niet uit de 
mouwen te steken”, zegt Ibrahim Agdere van 
Off erteadviseur. “Het hele internet is name-
lijk bezaait met fi lmpjes waarin stap-voor-stap 
wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een vloer 
legt, de muur schildert of een lamp ophangt.”

Geldproblemen
Niet alleen te weinig kluskennis, maar ook geld-
gebrek is voor de ondervraagden weleens een 
reden geweest om niet aan een klus te begin-
nen. Zo zegt maar liefst 38 procent van de Ne-
derlanders ooit onderhoud aan de woning te 
hebben uitgesteld vanwege fi nanciële tekor-
ten. Agdere: “Door onderhoud uit te stellen, ver-
plaatst je eigenlijk alleen maar het probleem. 
Het kan natuurlijk een tijdje goedgaan, maar 
uiteindelijk wordt het probleem en het bijbeho-
rende kostenplaatje alleen maar groter”. Maar 

ook zonder geldgebrek vooraf kan een verbou-
wing tot fi nanciële problemen leiden, zo blijkt 
uit het onderzoek. Maar liefst 73 procent van 
de ondervraagden zegt namelijk weleens te 
zijn geschrokken van de kosten die een verbou-
wing met zich meebrengt. Agdere: “Een verbou-
wing is gewoon erg prijzig. Het is daarom ver-
standig om verschillende off ertes aan te vragen 
bij verschillende partijen en deze goed met el-
kaar te vergelijken. Wanneer je daaruit de bes-
te hebt geselecteerd, is het belangrijk duidelij-
ke afspraken te maken rondom het budget. Op 
deze manier kom je (hopelijk) nooit voor verras-
singen te staan.”

Klus geklaard
Ondanks de hoge kosten van een verbouwing, 
zijn de ondervraagden erg te spreken over de 
werkzaamheden van vakmensen. Zo zegt maar 
liefst 59 procent van hen nog nooit een slech-
te ervaring te hebben gehad met bouwvakkers 
en/of klusjesmannen. Agdere: “Wanneer je er fi -
nancieel de ruimte voor hebt, is het natuurlijk 
veel gemakkelijker om een klus uit te besteden. 
Dan hoef je ook niet na je werk of in het week-
end nog je overall aan te trekken, waardoor de 
verbouwing gelijk veel minder stress geeft. Het 
enige nadeel is natuurlijk dat je er wat extra geld 
aan kwijt bent”. Een groot gedeelte van de on-
dervraagden heeft hier overigens geen pro-
bleem mee; 43 procent vindt het hoge uurloon 
dat vakmensen vragen, rechtvaardig.

BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Aantrekkelijke subsidie 
voor woningbezitters

Alleen wanneer men eigenaar is van de woning en er ook zelf in 
woont, komt men in aanmerking voor deze subsidie. Er dienen ten-
minste twee energiebesparende maatregelen te worden uitgevoerd 
aan de woning. De regeling is ingegaan op 15 augustus van dit jaar, 
dit houdt in dat ook maatregelen die inmiddels al zijn uitgevoerd, 
maar wel na deze datum werden gerealiseerd, nog in aanmerking 
komen voor subsidiëring. Overigens is het voor toekenning van de 
subsidie wel vereist dat de maatregelen uitgevoerd worden door een 
deskundig bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophan-
del in de sectie bouwnijverheid. Per woning geldt een maximum-
bedrag van 10.000 euro aan subsidiegeld, maar wanneer men kiest 
voor het zogenoemde ‘Zeer Energiezuinig Pakket’ geldt een maxi-
mum van 15.000 euro. Belangrijk is wel dat de maatregelen wor-
den uitgevoerd binnen de bestaande thermische schil van de wo-
ning. Het laten plaatsen van een aanbouw of opbouw met energie-
besparende maatregelen komt dus niet voor subsidiëring in aanmer-
king. De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2020, maar 
eindigt eerder wanneer het totaal beschikbare bedrag benut is. Voor 
verenigingen van eigenaren geldt een aparte regeling, die doorloopt 
tot eind 2022.

Voor woningbezitters is 
vanaf deze maand een 
aantrekkelijke subsi-
die beschikbaar om de 
kosten voor energiebe-
sparende maatregelen 
te dekken. Via de Sub-
sidieregeling Energie-
besparing Eigen Huis 
(SEEH) stelt de Rijks-
dienst Voor Onderne-
mend Nederland (RVO) 
in totaal 84 miljoen 
euro beschikbaar die 
huiseigenaren over de 
streep moeten trekken 
om de woning te ver-
duurzamen.

Medewerker van Isototaal.

Een plek waar je jezelf kunt zijn. Leuke dingen doet. 
Samenkomt. Werkt. Of lekker helemaal niks. 

Van thuis naar jouw thuis. Samen met Decorette 
Piet ga je aan de slag om je eigen moodboard 

van één ruimte te maken.

Wat krijg je daarvoor?
* Koffie/thee & wat lekkers
* Alle benodigde materialen om 
   het eigen moodboard te maken
* Tips, tricks & kleuradvies
* Een aardigheidje na afloop

Wat neem je mee indien aanwezig? 
(van de door jouw gekozen ruimte)
* Zoveel mogelijk foto’s 
* Plattegrond
* Voorbeelden van materialen 
bijv. de vloer

Wanneer?
Dinsdag 
8 oktober 2019
19:30-22:00

Kosten?
29,50 euro

Ook mee doen? 
Mail je gegevens naar 

kantoor@decorettepiet.nl

Workshop: Interieur moodboard

TEL: (0297) 32 43 53
WWW.DECORETTEPIET.NL

OOSTEINDERWEG 67
1432 AE AALSMEER

Jacobus Spijkerdreef 200 | Hoofddorp | T  023 55 71 660

WWW.KEUKENSTUDIOBIJTEL.NL



In deze afl evering kijken we binnen in het 
huis uit 1929 van Dirk, Arita en hun jongste 
dochter Marjolein. 

Woongenot
Sinds 2003 wonen wij in een dertiger jaren wo-
ning, type twee onder een kap in Driehuis. Ons 
huis ligt aan een doorgaande weg in Driehuis, 
toch hebben we daar geen last van. De voortuin 
is een meter of vijf, het asfalt is geluidsarm en 
onze ramen zijn extra geluidswerend. In de tuin 
is veel groen. En er bloeit altijd wel iets. We we-
ten ons omringd door duin, bos en strand.
Na een vakantie is het altijd weer heerlijk thuis-
komen.

Geschiedenis
Voorheen werd ons huis bewoond door een 
huisarts met praktijk aan huis. Er zijn gelukkig 
belangrijke originele details bewaard gebleven 
zoals de houten voordeur, de granito keuken-
vloer en glas in lood. Waar nodig zijn zaken in 
stijl vervangen. Vorig jaar is het glas in lood ge-
renoveerd. Dat was hard nodig na bijna 90 jaar, 
want als het regende konden wij binnen mee-
genieten. Bij binnenkomst heet St. Theresa je 
welkom.

Stijlkeuze
Voor de basis hebben wij voor klassieke ele-
menten gekozen, zoals fl uwelen gordijnen, 
houten vloeren en kroonluchters. Het beslag op 
de deuren hebben we stukje bij beetje vervan-
gen. Soms gaven wij elkaar op een verjaardag 
weer een setje. Uiteindelijk is het een duurzame 
basis geworden, waar in de loop der jaren wei-
nig meer aan veranderd hoeft te worden.

Pronkstukken
Ons huis is een huis met verhalen en herinnerin-

Even binnenkijken
Er zijn gelukkig belangrijke originele 
details bewaard gebleven

met elkaar in een netje en kostten 2 gulden 
10. Toen ik bij een thuisbevalling assisteerde, 
vroeg de kraamvrouw mij om een aantal grote 
oudhollandse kommen weg te gooien. Desge-
vraagd mocht ik ze meenemen. De verzameling 
bleek geopend. In Frankrijk, Belgie en Portugal 
kochten we er veel op rommelmarkten. Het leu-
ke is, dat ook Dirk het leuk vindt om een kom te 
scoren. De kommen gebruiken wij in het dage-
lijks leven voor toetjes, soep of salade. Ze gaan 
ook gewoon de vaatwasser in.

In de suitedeuren is een zogenaamd portkast-
je gemaakt, waar onze verzameling likeurglaas-
jes in huist. In diverse kasten wonen thee- en 
koffi  ekopjes van weleer. Vele zijn een herinne-
ring aan onze oma’s , moeders en Indische tan-
tes. Of gekocht op de rommelmarkt voor een 
paar dubbeltjes. Die kan je dan niet laten staan, 
toch?

Nooit wegdoen
De spiegelkast in de voorkamer heb ik van mijn 
eerste salaris gekocht en zal ik nooit wegdoen. 
Het verhuisde mee, waar ik ook woonde. Dirk 
heeft hetzelfde gevoel met de spiegel, die bo-
ven de open haard staat. Overigens zouden wij 
best willen ontrommelen, maar weten niet hoe.

nog enkele woningen te koop! 

8 levensloopbestendige woningen 

en 12 eengezinswoningen

Landelijk en duurzaam wonen aan de rand van 
Uithoorn en De Kwakel in een groene omgeving met 
prachtig uitzicht? Dat kan in De Kleine Weelde; een 
groene enclave tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan.

Op twee grote en groene kavels worden in totaal 
20 eengezinswoningen gerealiseerd. Waaronder 8 
levensloopbestendige woningen met een badkamer 
en slaapkamer op de begane grond. De woningen 
worden gebouwd rondom een gezamenlijke, intiem 
en autovrij hof en voorziet in een gemeenschappelijke 
ruimte, een knipoog naar het oude boerenerf.

De bouw is gestart en er zijn nog enkele woningen te 
koop! Vraag de makelaar naar de mogelijkheden.

Verkoopinformatie

Eveleens Makelaars o.z.
Punterstraat 2
1431 CT Aalsmeer
info@eveleens.nl
0297 - 344 444

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
nieuwbouw@ekz.nl
0297 - 567 863

www.kleineweelde.nl
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gen geworden door de vele stenen, scherven en 
schelpen die her en der rondzwerven. Ook de 
tuintafel ligt ermee bezaaid. Ze zijn meegeno-
men van het strand, hier in IJmuiden of vanuit 
het buitenland. Favoriet zijn de St. jacobsschelp, 
omdat we in 2017 naar Santiago de Compeste-
la zijn gefi etst.

Verzamelaars
Ik geef toe, we zijn verzamelaars. Sommige ver-
zamelingen zijn reuze praktisch, zoals keuken-
doeken met een blauw ruitje.
Onze dierbaarste verzameling is die van de vele 
bolkommen. In 2003 telde Marjolein er tijdens 
de verhuizing 103. Ik vrees dat het er nu wel 
wat meer zijn.... Die met stippen zijn het meest 
dierbaar. Toen ik op kamers ging, ik was 17 jaar, 
kocht ik de eerste drie bij de HEMA. Ze zaten 

Vervolg op volgende blz.



Of je nu een huis wilt kopen of huren, je wilt pre-
cies weten hoe groot het oppervlak is dat je kunt 
gebruiken. Alleen een oppervlakcijfer van de he-
le woning is niet voldoende; je wilt immers ook 
graag weten hoe groot de afzonderlijke kamers 
zijn, zodat je beter kunt inschatten of het huis 
groot genoeg is om aan jouw behoeftes te vol-
doen. Ben je de verkopende partij of de verhuur-
der van de woning, dan zijn dit cijfers die je moet 
kunnen aanbieden in je advertentie of brochure. 
Maar hoe laat je deze zaken professioneel door-
meten? Met een NEN 2590 meetrapport! 

NEN meetrapport geeft inzicht in 
oppervlakken
Een NEN 2580 meetrapport geeft je helder in-
zicht in het aantal vierkante meters van een 
pand. In zo’n NEN rapport staat wat het gebruiks-
oppervlak is van het pand, evenals het eventue-
le verhuurbare vloeroppervlak. Daarnaast krijg 
je het netto vloeroppervlak (het bruikbare deel 
van de vloer) en het bruto vloeroppervlak (dat 
is inclusief het deel van de vloer dat onder de 
muren ligt). Op basis van de metingen word je 
ook voorzien van handige plattegronden in zo-
wel 2D als 3D.

T wee manieren van totstandkoming 
NEN 2580 meetrapport
Er zijn twee manieren waarop zo’n NEN 2850 
meetrapport tot stand kan komen. Het is uiter-
aard mogelijk om de metingen op locatie te la-
ten verrichten door professionals. Heb je echter 
beschikking over maatvoeringstekeningen in-
clusief gevel- en zijaanzichten waarvan je zeker 
weet dat deze correct zijn, dan is het mogelijk 
om deze aan te leveren. Het meetrapport wordt 

dan met behulp van deze gegevens opgesteld. 
Uiteraard is deze laatste optie de goedkopere 
optie. Verder is de prijs van een NEN 2580 meet-
rapport ook afhankelijk van het aantal vierkante 
meters van het pand.

Verschillende situaties waarbij een 
meetrapport van pas komt
Er zijn verschillende situaties waarin je een NEN 
2580 meetrapport nodig kunt hebben. De pre-
cieze afmetingen zijn bijvoorbeeld van belang 
wanneer een pand getaxeerd moet worden. Ver-
huur je een woning, dan kan de huurprijs me-
de gebaseerd worden op het meetrapport. Ook 
wanneer de waarde bepaald moet worden voor 
de WOZ bieden de cijfers een belangrijke onder-
steuning. Wanneer de huurprijs herzien moet 
worden, komt een NEN meetrapport eveneens 
goed van pas. Ga je een pand splitsen zodat de-
ze door meerdere huurders gebruikt kan wor-
den, dan is voor het verdelen van gemeenschap-
pelijke ruimten en kosten zoals servicekosten 
een meting erg handig.

Bij verhuren, kopen en verkopen
De informatie in een NEN 2580 meetrapport 
kan je dus helpen bij het verhuren, kopen of 
verkopen van een woning of bedrijfspand. Het 
helpt je om het maximale uit je huurprijs of ver-
koopprijs te halen, wanneer jij de aanbieden-
de partij bent. Ben je de koper, dan is het voor-
al de bank die het meetrapport wil om mee te 
nemen in haar oordeel of je prijs die jij met de 
koper overeengekomen bent wel een juiste af-
spiegeling van de waarde van het pand is. Dat 
is nodig om een hypotheek te kunnen krijgen.
BRON: tekst en foto WONEN.NL

NEN meetrapport geeft 
inzicht in oppervlakken

Het belang van een
NEN rapport

KOM NAAR ONZE 1000 M2 WOONWINKEL

EETTAFELS OP MAAT • SALONTAFELS OP MAAT
BOEKENKASTEN OP MAAT • VITRINEKASTEN OP MAAT

LINNENKASTEN OP MAAT
VLOERDELEN VAN HOUT, PVC en AVATARA 3-D PRINT 

(niet van echt hout te onderscheiden!)

Schans 7-11 • 1421 BA  Uithoorn • 0297-561633
info@gerardkeune.nl • www.gerardkeune.nl

..en laat u
inspireren

Al 30 jaar de vormgever van uw nachtrust
Kom langs in onze ruime showroom 

voor persoonlijk en deskundig slaapadvies 

KASTEN • LATTENBODEMS • MATRASSEN • BEDDEN • WATERBEDDEN • BOXSPRINGS

Binderij 1  • Amstelveen  • 020-6456921 • www.simondebruin.nl  • info@simondebruin.nl

Volg ons nu ook op gratis parkeren

Komt er niet in
De kleur geel. En vitrage.

Aan de muur
Toen we hier gingen wonen, kochten we een 
schilderij, genaamd Twist voor boven de bank, 
omdat we graag dansen. En het niet altijd eens 
zijn met elkaar. Ik zou graag bijvoorbeeld graag 
acht verschillende houten stoelen om de eetta-
fel willen. Dirk zit liever op leer en dan van de-
zelfde soort. Zoals het nu is, is het compromis.

Duurzame keuzes
In de tuin is een groen hoekje afgeschermd 
waar ons milieupark is gevestigd. Vier gro-
te containers, fi jn in gebruik bij het scheiden 
van afval en mooi uit het zicht. Aan ons bal-
kon hang ik zomer en winter zoveel mogelijk 
de was te drogen. We proberen groenten van 
het seizoen te telen in moestuinbakken. Mo-
menteel eten we bieslook en komkommer van 
eigen teelt. De rest wordt opgegeten door fa-
milie Slak.

Keuken
Koken en bakken doen wij alledrie graag. De 
keuken hebben wij bewust apart gehouden 
van de woonkamer, zoals het van origine ook 
was. Boven het fornuis hangen links de rijst- en 
woklepels uit voormalig Nederlands Indie, het 
geboorteland van Dirk. Links en rechts op het 
aanrecht staan verzamelde souvenirs uit va-
kantielanden: olijfolie en zout.
Tekst en beeld: Arita Immerzeel

Vervolg van vorige blz.



Wat worden de interieur trends voor 2020?
Over drie maanden mogen we het nieuwe jaar 2020 
weer inluiden. In de tussentijd hebben interieursty-
lingsbureaus niet stil gezeten. Merendeel is al voor-
uit aan het kijken en hebben de nieuwste trends al op 
het oog. Via dit artikel willen we onze trouwe lezer op 
de hoogte stellen van de nieuwste interieur trends 
voor 2020. Ben je benieuwd? Na het lezen van dit ar-
tikel ben je meteen een stuk wijzer en kan je je eigen 
interieur alvast kritisch gaan bekijken (en desnoods 
alvast aanpassen)!

Duurzaam, duurzaam, duurzaam
Niet alleen de kledingindustrie moet aan de bak 
maar ook de interieur business moet een hele om-
slag gaan maken. Dit zie je terug in de interieurtrends 
die momenteel gaande zijn zoals de ‘vintage look’ en 
het industriële design. Deze trends van 2019 zal je ze-
ker nog terugzien in 2020. Heb je nog een oud schil-
derij van je oma op zolder dan is het helemaal hip 
om hier je eigen draai aan te geven in de woonka-
mer. Het liefste wel op een trendy manier en met een 
mooi geschilderde muur die matcht met de kleuren 
uit het schilderij. Ook worden er oude kasten opge-
schuurd en zie je veel hergebruik terug in het huidi-

ge interieur. Het zorgt voor persoonlijkheid en karak-
ter in het interieur zoals niemand die kent omdat het 
dierbare bezittingen bevat van de familie. Duurza-
mer en persoonlijker dan dat kan je het niet krijgen.

Ontspullen en alleen kwaliteit kopen
Deze trend zal zeker in 2020 veelvuldig terugkomen: 
ontspullen. Het woord zegt het al want het betekent 
dat mensen zo veel mogelijk onnodige spullen weg 
gaan doen. Het hele idee hierachter is dat dit rust en 
ruimte creëert. Deze rust heeft niet alleen eff ect op 
de leefomgeving maar zeker ook op de mentale ge-
steldheid van de mens. Onderzoek heeft aangetoond 
dat hoe rustiger de omgeving is hoe rustiger de men-
tale stroom van gedachten zal zijn van de bewoner. 
Echt investeren in kwaliteitsmeubelen die jaren of 
decennialang mee kunnen gaan zal de trend worden 
in 2020. Deze trend valt mooi samen met de duurza-
me wereld die we met de mensheid willen creëren. 
Kwaliteitsmeubelen met respect voor de natuur en 
onze planeet. Materialen van gerecycled plastic zal je 
ook volop terugzien in een duurzame vorm!

BRON: Tekst en foto WONEN.nl

Uitvoeringen:
* 5 verschillende ruggen
* 5 modellen in draai uitvoering
* 3 modellen in vaste uitvoering
Metalen armen en poten in zwart of RVS

Bediening typen:
* * Gasveerbediening
* 2-motoren incl accu
* sta-op functie incl. trafo
* sta-op functie incl. accu

  Leverbaar vanaf

€ 1229



Check deze 3 tips
Iedereen wil graag een sfeervolle huiskamer, 
een huiskamer die zo in een van de vele ma-
gazines over wonen kan. Maar hoe doe je dat 
dan precies, want ondanks alle goede bedoe-
lingen slagen maar weinig mensen er in écht 
in sfeer te creëren in de huiskamer. Daarom 
deze tips.

Kies een bepaald thema voor een 
samenhangend geheel
Wil je een bepaalde sfeer in je huis, dan kies je 
een thema. Dit kun je doen voor heel het huis, 
maar ook per ruimte of per etage. Door je te 
houden aan het thema, ontstaat uiteindelijk 
een samenhangend geheel en dat is precies wat 
je nastreeft. Interieurstijlen die je aan kunt hou-
den zijn basic, landelijk, industrieel, Scandina-
visch, design en modern, minimalistisch. Maar 
even goed klassiek met rustige, lichte kleuren 
en Bohemian in hippie stijl, kleurrijk en met ge-
bruik van gebruikte spullen.

Behalve thema zijn ook de kleuren 
sfeerbepalend.
Behalve het thema is ook de kleur die je ge-
bruikt sfeerbepalend. Als je twee, drie over-
heersende kleuren gebruikt, krijg je een be-
tere sfeer dan wanneer je heel veel kleuren 
gebruikt. Door te veel kleuren te gebrui-
ken, ontstaan eilandjes binnen je interi-
eur. Losstaande onderdeeltjes dus. Zorg 
dat de kleuren wel matchen. Is dat niet 
zo, dan valt direct het samenhangende ge-
heel weg. In het verlengde van het aan-
brengen van verf, ligt de aankleding van de 
muur met bijvoorbeeld fotolijstjes van de-
zelfde soort maar in diverse formaten. Ook 
een grote canvas kan voor extra sfeer zorgen, 
zoals gepersonaliseerde wanddecoratie dat ook 
kan doen. Overigens kun je in plaats van schil-
deren of een canvas ook kiezen voor een wand-
vullende muursticker of een populair fotodoek.

Hout gebruik je in elke inrichting 
voor extra sfeer
Iets dat altijd voor sfeer zorgt is hout. Dus ook 
als je geen landelijke stijl hebt kun je prima hout 
gebruiken. Hout past simpelweg in elk interieur 
en hoort ook eigenlijk in elk interieur. Kies voor 
een foto op hout aan de muur bijvoorbeeld. De 
foto gaat meer leven en oogt met houten omlijs-
ting altijd extra stoer. Hout geeft sfeer en warm-
te, welke interieurstijl je ook hanteert. Nu je de 
drie belangrijkste tips in de zak hebt, gaat het 
nog om de aankleding, om de accessoires dus. 
Maak je huis nooit helemaal vol. Een paar acces-
soires kan namelijk al het verschil maken. Uiter-
aard maken ook kamerplanten elke kamer sfeer-
voller en zorgen ze voor de nodige frisse lucht.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Sfeer creëren in de huiskamer?Ga je een huis kopen? 
Denk aan een ORV

Deze verzekering dekt het fi nanciële risico af 
van het betalen van de hypotheek bij overlij-
den. Kom jij of je partner tijdens de looptijd 
van de hypotheek te overlijden? Dan betaalt de 
overlijdensrisicoverzekering het verzekerde be-
drag uit. Als door overlijden het inkomen weg-
valt, is er fi nanciële zekerheid om de hypotheek 
te kunnen blijven betalen.
Er zijn verschillende aandachtspunten om reke-
ning mee te houden als je een overlijdensrisico-
verzekering huis afsluit bij een hypotheek.

We noemen de belangrijkste vijf:
1. Verzekerd bedrag
Allereerst is er een onderscheid in het verze-
kerd bedrag. Dat is of een vast bedrag dat tot 
uitbetaling komt bij overlijden tijdens de loop-
tijd of een dalend bedrag. Bij een annuïtaire hy-
potheek of lineaire hypotheek ligt het voor de 
hand om voor een dalend bedrag te kiezen. Je 
hypotheekschuld neemt dan namelijk ook met 
de jaren af. Uitzondering hierop is een afl os-
singsvrije hypotheek. Dan is een gelijkblijven-
de uitkering logischer. 

2. Keuze tussen een of twee polissen
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid 
om te kiezen tussen een of twee polissen. Als 
je samen op één polis bent verzekerd, is er één 
keer sprake van een uitkering bij overlijden. Bij 
twee polissen volgt er na het overlijden van de 
tweede persoon ook nog een uitkering van het 
verzekerd bedrag.

3. Soms verplicht
Sommige geldverstrekkers stellen het verplicht 
om een overlijdensrisicoverzekering bij een hy-
potheek af te sluiten. Je moet dan een bepaald 
deel van de hypotheek verpanden. Dit is het 
deel boven een bepaalde percentage van de 

marktwaarde van de woning. Hoe hoog dit per-
centage is, hangt af van de hypotheekverstrek-
ker.

4. Verschil in premie en kosten
Een ander aandachtspunt is dat er sprake is 
van verschil in premie bij de overlijdensrisico-
verzekeraars. Wat dat betreft loont het zeker de 
moeite om polissen te vergelijken. Je betaalt 
namelijk gedurende een lange periode pre-
mie. De kosten van de ORV variëren en zijn van 
meerdere factoren afhankelijk, zoals 
- Leeftijd
- Verzekerd bedrag
- Roken of niet roken

5. Voorlopige dekking
Een voorlopige dekking houdt in dat je ook 
verzekerd bent als de eigendomsakte van de 
koopwoning nog niet is ondertekend. In de 
periode tussen het tekenen van het koopcon-
tract en eigendomsakte bestaat ook altijd een 
kans op overlijden. Na acceptatie en voor de in-
gangsdatum van de overlijdensrisicoverzeke-
ring biedt de voorlopige dekking uitkomst.

Bron: Foto en tekst WONEN.nl 

Als je een huis gaat kopen, is het verstandig om te kijken naar een 
overlijdensrisicoverzekering (ORV) voor bij de hypotheek.

Laat je verrassen door de Schneider retro huishoudtoestellen,                                                                           
verkrijgbaar in 11 verschillende kleuren

Onze toasters en waterketels vind je reeds vanaf € 79,            
de koel-vriescombinaties zijn beschikbaar vanaf € 699.

Ontdek al onze producten op www.schneiderconsumer.be

Schneider Consumer Benelux - Uilenbaan 84 - 2160 Wommelgem, België
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Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te als witte uitvoering. Door zijn compacte 
afmetingen, de thermostaat is slechts 13 
mm dik, en het moderne design gaat de 
thermostaat als interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.
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Gefilterd water: betere smaak
Met een modern design en een in-
novatieve technologie maakt spe-
cialist BLANCO van je keuken-
kraan een verfrissende waterbron. 
Zo drink je voortaan het lekkerste 
water bij je thuis, 100% hygiënisch 
en comfortabeler dan ooit. Ge� l-
terd drinkwater, rechtstreeks uit 
de kraan, heeft dan ook heel wat 
voordelen. En dat proef je, of je nu 
een glas kraanwater drinkt, ko�  e 
of thee zet, zelf sodawater bereidt 
of ijsblokjes maakt. De bediening 
van de BLANCO-� ltermengkranen 
is kinderspel met twee aparte hen-
dels: rechts voor koud of warm wa-
ter, links voor ge� lterd water. 
www.blancobenelux.nl

Stijlvol verwarmen 
met kolomradiatoren

Esthetisch topdesign met strakke lijnen en zacht afgeronde bochten vormen een perfecte har-
monie. De Ritmo kolomradiator is het voorbeeld van onovertro� en perfectie in de afwerking, 
zonder zichtbare lasnaden. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, 
aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhouds-
vriendelijk zijn. www.vasco.eu

Solid Surface opzetkommen
Sinds enige tijd heeft Assenti So-
lid Surface opzetkommen opge-
nomen in het assortiment. Assen-
ti zet namelijk sterk in op innova-
tie, kwaliteit en design. Ze gaan 
dan ook consequent verder met 
de uitbreiding van het Solid Surf-
ace gamma. De ontwerpers kozen 
resoluut voor organische vormen 
met een hedendaagse toets, ver-
krijgbaar in diverse trendkleuren. 
Een absolute must voor elke bad-
kamer en showroom. Er zijn drie 
vormen beschikbaar: rond, vier-
kant en ovaal.
www.assenti.eu

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermo-
staat met ongekend gebruikersgemak in 
een verblu� end compact en modern de-
sign. Door gebruik te maken van een tou-
chscreen is de bediening intuïtief, eenvou-
dig en simpel. De compacte afmetingen en 
het moderne design zorgen ervoor dat de 
thermostaat probleemloos in elk interieur 
past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwar-
te als witte uitvoering. Door zijn compacte 
afmetingen, de thermostaat is slechts 13 
mm dik, en het moderne design gaat de 
thermostaat als interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zit jij er graag warmpjes bij?
Vind je energiezuinig leven belangrijk en wil je jouw huis niet alleen winter- maar ook toekomst-
proof maken? Belisol adviseert je graag hoe je jouw woning duurzaam kunt isoleren met prach-
tige kozijnen en deuren op maat. Daarnaast snappen we dat je niet kunt wachten om jouw wo-
ning een fantastische make-over te geven. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zon-
der zorgen. www.belisol.nl

Klassieke stadsvilla
Deze klassieke stadsvilla te 
Hooglanderveen is een ech-
te blikvanger. De huisarchi-
tect van Lichtenberg heeft 
alle wensen en eisen weten 
te bundelen en dit heeft tot 
dit geweldige ontwerp ge-
leid. Het hoofdvolume van 
de villa bestaat uit een sa-
mengestelde masse. Een 
hoofdas loopt van voor naar 
achteren, met een kleine 
uitbouw aan de rechterzijde 
en een dwarskap aan de lin-
kerzijde. In feite kun je van-
af de voortuin helemaal tot 
in de achtertuin kijken!
www.bouwbedrijf-lichtenberg.nl

COREtec weer 
op VT Wonen 
& Design-
beurs
Voor het vierde opeenvolgende jaar 
brengt COREtec® in 2019 de laatste 
vloertrends naar de VT Wonen & De-
signbeurs in Amsterdam RAI van 1 t/m 
6 oktober aanstaande. COREtec® zal 
op de VT Wonen & Designbeurs tonen 
waarom het dé revelatie in harde vloer-
bekleding is. Met nieuwe designs en 
producten, nog sterkere vloeren én de 
gemakkelijkste installatie in de sector. 
Alle voordelen van parket, laminaat, 
klik-vinyl en kurk, zonder de nadelen! 
www.coretec� oors.eu

PlasmaMade 
Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revo-
lutionaire � lter voor afzuigkappen, 
heeft nu een unieke Air Sensor aan 
het assortiment toegevoegd. Met 
de Air Sensor meet je de luchtvoch-
tigheid, koolstofdioxide, TVOC (ma-
te van vervuiling) en de tempera-
tuur. De bijbehorende app zorgt 
er voor dat je de gemeten waar-
des eenvoudig kunt uitlezen op je 
smartphone of tablet. Met de vier 
standaard basiswaarden krijg je via 
de app tevens inzicht en advies hoe 
je eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
Alles uit één kraan
Met de Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend en ge� l-
terd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris 
water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Duurzame aluminium kozijnen
Er zijn heel wat voor-
waarden om over een 
duurzame woning te 
kunnen spreken en één 
daarvan is de keuze van 
aluminium kozijnen en 
deuren. Het prestatie-
niveau (wind- en water-
dichtheid) en de ther-
mische isolatie van je 
aluminium kozijnen en 
deuren worden alsmaar 
belangrijker en daar 
heeft Aliplast voor jou 
mee over nagedacht. Zo 
beantwoordt Aliplast de 
vraag naar ultra perfor-
mante isolatie systemen 
met de ‘Star 75’ kozijnen –en deurenreeks; uitermate geschikt voor lage energiewoningen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie. www.aliplast.com

Vuur uit water!  
Wil je graag het hele jaar 
kunnen genieten van een 
sfeervol vuur in je huis? Dat 
kan nu met de ‘coole’ e-Ma-
triX haarden van Faber. 
In deze ‘full-size’ inbouw-
haard brandt niet langer 
gas of hout, maar ontstaan 
de vlammen uit ... koudwa-
ternevel en led–licht! Hele-
maal alsof je naar een stijl-
vol haardvuur kijkt. En heb 
je soms tóch behoefte aan 
wat knusse, extra warmte, 
zo vlak voor de haard? Dan 
blaast de e-MatriX alsnog 
een behaaglijke stroom war-
me lucht naar je toe, recht 
vanuit de ‘vlammen’.
www.faber-� res.eu

 

Houd het hoofd koel op warme dagen
Om op warme (na)zomer-
dagen toch het hoofd koel 
te kunnen houden bin-
nen je eigen vier muren, 
stelt Renson de ideale op-
lossing voor door op een 
slimme manier natuurlij-
ke elementen als licht en 
lucht te combineren. Ener-
zijds voorkomt doekzon-
wering oververhitting in 
huis door de zon tegen 
te houden waar dat het 
meest e�  ciënt is: aan de 
buitenkant, dus nog voor 
die het glas kan bereiken. 
Aan de andere kant zorgt 
intensieve nachtkoeling 
ervoor dat het ’s nachts kan afkoelen binnenshuis. Tegelijk blijft het zicht naar buiten toch behou-
den, zodat je nooit een opgesloten gevoel ervaart. www.renson.eu

Inspiratiehuis 20|20
Op zoek naar keukenapparatuur, maar weet je niet waar te beginnen? Bezoek dan eens inspira-
tiehuis 20|20 in Hoofddorp. Hier vind je de nieuwste keuken- en huishoudapparatuur van de mer-
ken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF. Je kunt je er bijvoorbeeld laten informeren over duurza-
me oplossingen, koelkasten met smart home-oplossingen en de (stoom)ovens en kookplaten zelf 
leren gebruiken tijdens een kookworkshop.
www.inspiratiehuis2020.nl

Het perfecte 
plafond
Rustig de tijd nemen voor een war-
me douche of een uitgebreid bad… 
en dat in een badkamer zónder con-
densvorming of schimmel. Met de 
verschillende plafondsystemen van 
Luxalon heb je altijd het perfecte pla-
fond voor je badkamer.
www.luxalonplafonds.nl

Warmtepompsubsidie aanvragen
De overheid stimuleert duurzame 
energie-oplossingen bij onderne-
mers en particulieren met een speci-
ale subsidieregeling: Investeringssub-
sidie Duurzame Energie Investerings-
subsidie (ISDE). In 2019 is er 100 mil-
joen euro beschikbaar gesteld voor 
deze regeling. De subsidie bestaat uit 
een � nanciële tegemoetkoming voor 
warmtepompen, hybride toepassin-
gen en zonneboilers. Het RVO (Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land) heeft als voorwaarde voor sub-
sidie gesteld dat de warmtepomp na 
1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. 

Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de 
warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als ge-
installeerd zijn. De subsidieregeling is overigens van toepassing op alle zonneboilers en warmte-
pompen van Vaillant. www.vaillant.nl

Inspiratie
voor je 
(nieuwe) 
keuken!
Ben je toe aan een nieuwe keuken? 
Laat je dan inspireren door de vernieuwde 
Belevingsgids van Keukenspecialisten.nl. 
Hierin vind je niet alleen de laatste trends, 
maar ook tips zoals welk werkblad het 
meest geschikt is voor jouw levensstijl.
Kom langs bij een van onze Keukenspecia-
listen of vraag de gratis Belevingsgids aan 
op  www.keukenspecialisten.nl.
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Het najaar is in zicht en voor iedereen die 
een tuin heeft, wordt het nu tijd om voorbe-
reidingen te treff en voor de komende win-
ter. Door tijdig de juiste maatregelen te ne-
men, heb je in het volgende voorjaar minder 
werk en kun je weer snel van je tuin genie-
ten. De beste periode voor het winterklaar 
maken van je tuin is de maand oktober. Over 
het algemeen telt deze maand namelijk nog 
tamelijk wat mooie zonnige en droge da-
gen, waardoor het aangenaam werken is in 
de buitenlucht. Bovendien hoef je nog niet 
te vrezen voor vorst, zodat de grond niet 
bevroren is en je dus vrij gemakkelijk alle 
werkzaamheden kunt verrichten.

Het bijhouden van het gras
Als je tuin geheel of gedeeltelijk bestaat uit 
gras, is het natuurlijk belangrijk om deze gras-
mat goed bij te houden. Natuurlijk is regelma-
tig maaien een vereiste, niet alleen om te voor-
komen dat het gras te lang wordt en daarmee 
niet meer fraai oogt, maar zeker ook om de 
kwaliteit van het gras te verbeteren. Het is ver-
standig om tot eind oktober door te gaan met 
maaien, al kun je er eventueel wel voor kie-
zen om de maaihoogte wat bij te stellen. Een 
lengte van vier centimeter is een prima uit-
gangspunt. Zorg er daarbij wel voor dat het 

gras niet bedekt wordt door bladeren. In de 
maanden september en oktober dwarrelen er 
heel wat bladeren naar beneden en als die op 
het gras blijven liggen, kan het gras niet goed 
ademen. Houd de hark dus in de aanslag en 
haal met enige regelmaat de gevallen blade-
ren weg. Doe dit frequent, dan ben je zo klaar 
en voorkom je dat het later onnodig veel tijd 
kost. Je kunt het werk eventueel combineren 
met de jaarlijkse mestbeurt, als je juist nu be-
mesting toedient, blijft het gras in de winter-
maanden mooier en ziet het er komend voor-
jaar weer keurig verzorgd uit. Een goede tip is 
ook om wat kalk op het gras te strooien. Hier-
door neemt de zuurgraad van de grond af en 
je voorkomt ermee dat mossoorten zich tussen 
het gras vestigen. Het eventueel al aanwezige 
mos zal afsterven en laat zich vervolgens heel 
eenvoudig verwijderen. 

Wat doen we met de planten
Je hebt een mooie tuin met een fraaie grote 
plant erin. Maar eigenlijk wordt die plant iets 
te groot. Het kan zijn dat de plant bijvoorbeeld 
andere planten in de weg begint te zitten, maar 
het kan ook zijn dat de plant bijvoorbeeld te 
veel over het looppad heen gaat hangen. Wat 
te doen? In de meeste gevallen is het scheuren 
van de plant een goede oplossing. Dit kun je 
in oktober prima doen. Je scheurt letterlijk de 
plant, inclusief de wortelkluit, in twee stukken. 
Zo krijg je dus twee mooie planten, waarvan je 
er eentje op een andere plek kunt neerzetten. 
In het voorjaar heb je daarmee een tuin die nog 
weer een stukje mooier is geworden. Of gun 
een ander ook wat fraais uit eigen tuin en geef 
de tweede plant cadeau aan iemand met een 
tuin! Voor een aantal planten geldt overigens 
dat ze in de wintermaanden wat bescherming 
nodig hebben om te kunnen overleven. In de 
wintermaanden kan de temperatuur gemakke-
lijk dalen tot waarden beneden het vriespunt 
en niet alle plannen zijn daartegen bestand. 
Het gaat daarbij niet zozeer om de wortels, 
want de wortels van planten in de volle grond 
zijn doorgaans goed beschermd tegen de kou. 

De plant zelf kun je bescherming door deze als 
het ware in te pakken in een constructie van 
jute of vliesdoek, opgevuld met wat stro. Doe 
dit echter slechts in beperkte mate, alleen als 
het echt nodig is. De plant moet immers ook 
voldoende licht en lucht krijgen om te kunnen 
overleven. Overigens kun je in borders en on-
der hagen de gevallen bladeren juist beter la-
ten liggen. Ze vormen zo een natuurlijke be-
schermingslaag voor de wortels van de plan-
ten. Bekijk de bladeren wel zo nu en dan even, 
want als zich op de bladeren schimmels bevin-
den, is het beter om ze te verwijderen.

Denk aan de vogels
Zelf kunnen we voor ons voedsel het hele jaar 
door in diverse winkels terecht, maar voor vo-
gels ligt dat anders. In de wintertijd hebben ze 
het soms moeilijk bij het verzamelen van voed-
sel, vooral wanneer de temperaturen fl ink da-
len. Ze zoeken echter niet alleen naar voed-
sel, maar ook naar beschutting. Een vogelhuis-
je kan een prima beschutting aan ze bieden, 
maar controleer dan wel even vooraf of het er 
nog goed verzorgd bij hangt. Zelf wil je immers 
ook niet wonen in een smerige omgeving, voor 
vogels geldt dat precies zo. Haal het vogelhuis-
je dus even van de muur en reinig het goed, 
zodat het weer een waardig onderkomen kan 
worden voor onze gevederde vrienden.

Wel of niet snoeien?
Zet niet zomaar de snoeischaar in elke plant 
of boom. Voor elk type gewas geldt een ande-
re handleiding waar het aankomt op het snoei-
en. Sommige soorten, zoals de hortensia, be-
horen in het voorjaar gesnoeid te worden, an-
dere soorten kun je gerust in de herfst kortwie-
ken. Raadpleeg een plantengids als je erover 
twijfelt, want het zou zonde zijn als je door ver-
keerd te snoeien een mooie plant of boom om 
zeep helpt. De buxus is een plantensoort die 
je zowel in het voorjaar als in het najaar kunt 
snoeien en het is eigenlijk heel gebruikelijk om 
dat ook twee keer per jaar te doen. De maand 
oktober is dus een prima maand om de snoei-

schaar hiervoor uit de schuur te pakken. Zorg 
er wel voor dat die goed schoon blijft, dus haal 
er tijdens het snoeien even regelmatig een 
doek overheen.

Denk vooruit!
Wil je in het voorjaar genieten van een mooie 
bloementuin met narcissen, hyacinten, krokus-
sen en tulpen? Dan is het nu tijd om in actie 
te komen. Deze bolgewassen dienen tijdig ge-
plant te worden, oktober is er een prima maand 
voor. Omdat de grond nog lekker los is, wordt 
het beslist geen zwaar karwei. Dit geldt ove-
rigens niet voor de dahlia’s, anemonen, cal-
la’s, gladiolen en begonia’s, want dat zijn zo-
genoemde knollen en die worden juist in het 
voorjaar geplant, bij voorkeur na de laatste 
nachtvorst. Ze bloeien dan in de zomer. We be-
perken ons nu even tot de bollen die in het na-
jaar de grond in gaan. Hiervoor geldt dat ze on-
geveer twee maal zo diep de grond in gaan als 
dat de bol hoog is. Je kunt hiervoor een speci-
ale bollenplanter gebruiken, maar natuurlijk is 
het ook goed met de hand te doen. Maak een 
gaat, leg de bol erin, vul het gat weer met aar-
de en geef tenslotte na het planten wat water, 
zodat de bol meteen goed kan gaan groeien. In 
het voorjaar kun je dan genieten van die heer-
lijke bloemenpracht!

Wanneer moet ik mijn tuin winterklaar maken?
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Zonovergoten weekend tijdens 22ste editie

Kunstroute KCA: Uniek 
kijkje in ‘kunstkeukens’
Aalsmeer - ‘Een uniek en inspi-
rerend evenement’. De omschrij-
ving van de stichting KCA over de 
jaarlijkse Kunstroute in het derde 
weekend van september. En ook 
afgelopen zaterdag 21 en zondag 
22 september werd dit weer voor 
honderd procent bewezen. Meer 
dan zeventig (binnen- en buiten-
landse) kunstenaars, dichters en 
musici toonden dit weekend hun 
‘kunsten’ aan zeker 3.000 bezoe-
kers. Op veelal unieke locaties is 
op een laagdrempelige wijze ge-
noten van schilderijen, aquarel-
len, tekeningen, grafieken, beel-
den, fotografie, keramiek, siera-
den, poëzie, jazz, klassieke, pop 
en wereldmuziek. 

‘Oude’ kassen
Binnen stappen bij kleine ate-
liers doen mensen niet zo snel, 
maar eens per jaar is wordt de-
ze schroom opzij gezet en wordt 
een kijkje in de kunstkeuken ge-
nomen. De kleinere locaties zijn 
in trek, maar veelal wordt voor-
al gekozen voor de verzamel-

plaatsen in nostalgische ‘oude’ 
kassen en heringerichte bedrijfs-
panden. En begrijpelijk, want on-
danks dat de Kunstroute twee da-
gen bezocht kan worden is het 
‘hollen en vliegen’ om maar zo 
weinig mogelijk te missen. In to-
taal waren er 22 locaties die ‘open 
huis’ hielden, waarvan zeven op 
de Uiterweg. In trek was de ope-
ningslocatie bij Otto op nummer 
94, maar ook bij de verzamel-lo-
caties De Oude Werf en de Histo-
rische Tuin werd de ‘deur plat ge-
lopen’. Natuurlijk was er weer de 
nieuwsgierigheid naar de illega-
le locatie van de Dippers met de 
prachtige Aardbeienbrug in het 
klein, wist De Kunstploeg met het 
nieuwe project Panorama veel in-
woners naar de Boomgaard te 
lokken en een goed overzicht 
werd gegeven van alle kunstwer-
ken bij de Pop-Up Art Store.

Heerlijke plek
In het Centrum kon een ‘rondje’ 
gelopen worden naar zeven lo-
caties. Bij De Oude Veiling werd 

door vele inwoners nieuwsgierig 
de trap naar boven genomen, het 
Stokkeland met hierop het kera-
miekatelier was deze zonnige da-
gen een heerlijke plek om wat 
langer te vertoeven, evenals het 
‘koele’ Boomkwekerskerkhof met 
mooie gedichten. 
Gelukkig is ook massaal gekozen 
om het dorp te verlaten om op 
te bezoek te gaan bij het Flower 
Art Museum (met de insekten-
jurk van Marianne Thieme, frac-
tievoorzitter van de Partij voor de 
Dieren) en de Watertoren en, on-
derweg naar Oosteinde, te stop-
pen bij Mendel aan de Zwarte-
weg om tot slot heerlijk te dwa-
len door Art Centre Aalsmeer met 
een scala aan kunsten en am-
bachten en tot slot de sfeervolle 
KunstKas binnen te stappen. Op 
diverse locaties werd livemuziek 
aangeboden. Op de Historische 
Tuin lieten de jonge muzikanten 
van de Bandbrouwerij zich zien 
en horen, de handen gingen op 
elkaar voor de Aalsmeerse muzi-
kanten Martijn Schok, Greta Hol-

trop, Saskia Veenswijk, Robbert 
Tuinhof en genoten is van de af-
sluiting met de Hobo String Band. 
De Kunstroute Aalsmeer: Druk, 
gezellig (ontmoeten) en heel zon-
nig. Heel geslaagd!
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Bedank-plaquette bij M. 
Wamalwa School Kenia
Aalsmeer - De Open Hof kerk 
heeft een donatie gegeven aan 
Michael Wamalwa School in Ke-
nia. Dit is een school voor do-
ve en slechthorende kinderen in 
een dorp in het westen van Ke-
nia. Het onderwijs wordt in geba-
rentaal gegeven. Het is een school 
voor jongens en meisjes in de ba-
sisschool leeftijd. Het is de enige 
school in dit gebied voor dit ty-
pe onderwijs. Verbonden aan de 
school is een internaat. Het geld is 
besteed voor de aankoop van een 
perceel grond naast de school, 
waarop een nieuw douche- en toi-
letgebouw van steen is gebouwd. 
Het oude toiletgebouw was niet 
meer dan een paar houten hok-
ken met een gat in de grond. Een 

douche was er niet. Vanwege het 
instabiele elektriciteitsnet in Ke-
nia is er ook een generator aange-
schaft. Als het donker werd en er 
was geen elektriciteit, kon er niet 
gecommuniceerd worden. Nu 
met de generator is dat probleem 
opgelost. Het bedrag wat de Open 
Hof kerk heeft gegeven, is door de 
OSA verdubbeld. Hierdoor was 
het mogelijk om een poort te bou-
wen, met een omheining rondom 
het terrein. Zo is een veilige omge-
ving voor deze kwetsbare kinde-
ren gecreëerd. De kinderen kun-
nen niet meer weglopen door bij-
voorbeeld heimwee. Bij de ingang 
van de poort staat een plaquet-
te als dank aan de Open Hof kerk 
Aalsmeer. 

Langs historische en moderne graven
Wandeling over Zorgvlied
Amstelland - Op zondagmid-
dag 29 september geven Mar-
cel Bergen en Irma Clement (au-
teurs Wandelen over Zorgvlied) 
een rondleiding over begraaf-
plaats Zorgvlied. De twee uur du-
rende wandeling gaat langs een 
groot aantal bijzondere histori-
sche en moderne graven die op 
Zorgvlied te vinden zijn. De au-
teurs geven uitleg bij de uitbun-
dige funeraire symboliek uit de 
negentiende eeuw die is aan-
gebracht op de rijksmonumen-
ten van onder andere Oscar Car-
ré (1891), Sophia Knoll (1890) 
en Adrianus Hartog van Banda 
(1873). Maar ook bij graven van 
bekende overledenen wordt stil 
gestaan. Daarnaast vertellen de 
auteurs meer over de tuin- en 
parkaanleg en de monumenta-
le bomen op de begraafplaats. 
Ook komen moderne aspecten 
van Zorgvlied aan de orde, waar-

onder het ondergrondse grafkel-
dercomplex ‘t Lalibellum en het 
Crematorion.De wandeling start 
om 14.00 uur en duurt tot onge-
veer 16.00 uur. Verzamelen bij de 
witte kantoorvilla aan de Amstel-
dijk 273 in Amstelveen. Deelna-
me: 10 euro per persoon (inclu-
sief koffie of thee). Reserveren bij 
Zorgvlied via 020- 5404927 of via  
zorgvlied@amstelveen.nl

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op zaterdag 28 sep-
tember zullen de leden van de 
Ontmoetingskerk en Handboog-
vereniging Target weer oud pa-
pier ophalen in Rijsenhout. Van-
af 9.30 uur kunnen de bewoners 
van Rijsenhout het oud papier ge-

Mooie opbrengst collecte 
KWF Kankerbestrijding
Aalsmeer - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Aalsmeer en 
Kudelstaart heeft dit jaar weer 
een fantastisch bedrag opge-
bracht. Maar liefst 16.542,52 eu-
ro kan het KWF, dankzij uw vrij-
gevigheid, besteden aan onder-
zoeken naar behandeling en ge-
nezing van kanker. Naast de do-
naties in de bekende collecte-
bussen kon men dit jaar voor het 
eerst betalen met een QR code. 
Die code was op stickers geprint 
die aan de collectebussen beves-
tigd waren. Deze nieuwe metho-
de is door heel wat mensen ge-
bruikt en omdat het gedoneerde 
geld daarvan direct op de reke-
ning van KWF Kankerbestrijding 
binnenkomt is het niet opgeteld 
bij bovengenoemde fantastische 

opbrengst. Volgend jaar zullen 
dat de donaties via de QR code 
bij de plaatselijke opbrengst op-
geteld worden. Ook dit jaar had 
zich, naast de collectanten waar-
van sommigen al heel veel jaren 
collecteerden, een aantal nieuwe 
collectanten aangemeld. Geluk-
kig waren ook de meeste vacatu-
res voor een aantal wijkhoofden 
op tijd ingevuld, zodat de collec-
te coördinator van KWF Aalsmeer 
kon beschikken over een comple-
te ploeg mensen. Met z’n allen re-
aliseerden ze die fantastische op-
brengst en het Bestuur van KWF 
Aalsmeer dankt alle collectanten, 
wijkhoofden en collecte-coördi-
nator voor hun geweldige inzet 
en alle gevers voor hun gulle bij-
drage. 

Brandwonden Stichting 
zoekt collectanten
Aalsmeer - In de week van 6 tot 
12 oktober houdt de Nederland-
se Brandwonden Stichting de na-
tionale collecteweek. Om het ide-
aal te kunnen verwezenlijken 
’brandwonden littekenloos ge-
nezen’, is de stichting afhankelijk 
van alle collectanten die zich voor 
de brandwondenslachtoffers in-
zetten. Vandaar de oproep: Geef 
om een littekenvrije toekomst, 
want mensen met brandwon-
denlittekens zijn vaak doelwit 
van vervelende opmerkingen en 
leven in een samenleving waarin 
je met een geschonden uiterlijk 
jezelf driedubbel moet bewijzen.
Jaarlijks worden duizenden men-
sen in het ziekenhuis opgeno-
men met tweede- en derde-
graads brandwonden. Ze bezor-
gen hen talloze operaties, pijnlij-
ke verbandwisselingen en litte-
kens. De Brandwonden Stichting 

helpt mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook la-
ter in de dagelijkse strijd tegen de 
littekens. De stichting financiert 
wetenschappelijk onderzoek, 
ondersteunt artsen en verple-
gend personeel, zet campagnes 
in om brandwonden te voorko-
men en helpt slachtoffers sterker 
en weerbaarder te worden. Meer 
informatie over projecten van de 
organisatie, het voorkomen van 
brandwonden en voorlichting is 
te vinden op www.brandwon-
denstichting.nl 
De stichting is in Kudelstaart nog 
op zoek naar collectanten, er zijn 
nog heel wat straten over waar 
geen collectant loopt. Heeft u 
een uurtje over in de week van 6 
tot 12 oktober? Meldt u zich dan 
aan bij: Ria Pieterse-Waaijman 
via 0297-322187 of via de mail: 
loekria@yahoo.nl 

Concert Amsterdam Staff 
Songsters in Rijsenhout
Rijsenhout - De Amsterdam Staff 
Songsters, hét toonaangevende 
koor van het Leger des Heils, ver-
zorgt op zaterdag 9 november een 
concert in de Ontmoetingskerk in 
Rijsenhout. De Staff Songsters be-
staat uit heilssoldaten uit heel Ne-
derland (in tegenstelling tot wat 
de naam doet vermoeden). De 
naam Amsterdam Staff Songsters 
is de officiële benaming en stamt 
uit de tijd dat het hoofdkwartier 
van het Leger des Heils was geves-
tigd in Amsterdam. Tegenwoordig 
staat het hoofdkwartier in Alme-
re. Op deze locatie repeteert het 
koor wekelijks op vrijdagavond. 
Eén keer per maand trekt het koor 
een weekend het land in om naast 
concerten ook optredens te ver-
zorgen in tehuizen, opvangcen-
tra, gevangenissen, etc. Het reper-

toire is zeer afwisselend, van mo-
derne gospel tot klassieke koor-
muziek, maar met de altijd terug-
kerende boodschap dat God ieder 
mens lief heeft. Het koor heeft een 
begeleidingsgroep bestaande uit 
piano, bas en drums. De muzikale 
leiding is in handen van Roel van 
Kesteren. Algemeen leider is ma-
joor Caroline Roos. Het koor heeft 
verschillende cd’s opgenomen. 
Naast de reguliere optredens zijn 
de Amsterdam Staff Songsters 
ook regelmatig te zien en te be-
luisteren op de nationale televisie 
en radio. 
Het concert op 9 november be-
gint om 20.00 uur en de entree be-
draagt 5 euro per persoon. Kaar-
ten reserveren kan via songsters@
pknrijsenhout.nl of telefonisch via 
06-51535056.

Thema ‘Vrede verbindt over grenzen’
Nog diverse activiteiten 
in de Vredesweek
Aalsmeer - Vorig weekend is op 
allerlei plekken in Nederland de 
Vredesweek begonnen. Samen 
met duizenden mensen door heel 
Nederland komt de Oecumeni-
sche Vredesambassade Aalsmeer 
in actie voor vrede. Dit doen ze 
met allerlei activiteiten die men-
sen aan het denken zetten, uit-
nodigen tot gesprek, en samen 
brengen met elkaar. De Oecu-
menische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer nodigt u graag uit voor 
alle activiteiten in de Vredesweek. 
De Karmelkerk, de Open Hof Kerk 
en de Doopsgezinde Gemeente 
buigen zich over het thema ‘Vre-
de verbindt over grenzen’.

Filmavond
Vanavond, donderdag 26 sep-
tember Filmavond in het Paro-
chiehuis, aanvang: 20.00 uur. De 
film die gedraaid wordt is ‘As It Is 
In Heaven’, een Zweedse film uit 
2004. Beleef het verhaal over ge-
meenschap, verleden en muziek. 

Potluck maaltijd
Vrijdag 27 september: Potluck 
maaltijd in de Open Hof kerk, 

aanvang: 18.00 uur. Wilt u mee 
eten? Geef u op voor een voor-
gerecht, hoofdgerecht of nage-
recht, of voor het klaarzetten 
en opruimen. Mail naar franka@
dgaalsmeer.nl. Samen wordt er 
een bijzondere maaltijd van ge-
maakt. Mark van Leeuwen zal ver-
tellen over zijn werk voor Hart-
4OnderwijsNepal en over zijn reis 
naar Nepal om in het echt te be-
leven wat de stichting ter plek-
ke doet. Deze avond is in princi-
pe gratis, maar iedereen draagt 
wel iets bij. 

Vredeswandeling
Zondag 29 september: Vredes-
wandeling, startpunt Parochie-
huis, 15.00 uur. Een wandeling 
met onderweg tijd voor een ge-
dicht, een gedachte of een ge-
bed. Ga er vanuit dat de wande-
ling ongeveer een uur duurt. Ach-
teraf is er ruimte voor gesprek in 
het Parochiehuis met een kopje 
koffie of thee. Ook mogelijkheid 
voor enkel de ontmoeting achter-
af: vanaf 16.00 uur bent u welkom 
om aan te schuiven. Opgeven via 
franka@dgaalsmeer.nl. 

17 Zonnepanelen op dak 
meisjeshuis in Filippijnen
Aalsmeer - Tabitha Dekkers ver-
huisde twintig jaar geleden van-
uit Hong Kong naar Cebu-City 
op de Filippijnen. Na het behalen 
van haar HEAO diploma in Am-
stelveen leek het haar leuk om 
zich een jaartje van haar leven 
in te zetten voor de minderbe-
deelden op deze aarde. Ze mel-
de zich als vrijwilligster bij de St. 
Stephens Society om mee te wer-
ken bij de verslaafdenopvang. De 
leider van het werk Jacky Pullin-
ger was heel blij met haar, maar 
zei wel tegen haar, dat ze eigen-
lijk niet zoveel aan haar had, als 
ze na drie maanden proeftijd niet 
zou besluiten om zich voor twee 
jaar te verbinden aan het werk. 
Dat was wel een dingetje, want 
ze hadden het wel over ‘vrijwilli-
gerswerk’. Geen salaris, geen zak-
geld, alleen maar werken voor 
het goede doel. Ze hield vol, maar 
na twee jaar besloot ze toch om 
terug te gaan naar Aalsmeer om 
een baan te zoeken. Dat vonden 
haar ouders ook wel fijn, maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Tabitha keek in Aalsmeer om 
zich heen, zat acht uur per dag 
een kantoorbaan uit te zitten, 
haar vriendinnen en vrienden 
praatten over trouwen, een huis 
kopen, een nieuwe keuken plaat-
sen, de kamer uitbreken, lami-
naat op de vloeren. Was dat haar 
toekomst? Toen kwam er een be-
richt vanuit Hong Kong, dat men 
een team wilde vormen van ex- 
drugsverslaafden en mensen met 
een stabiele achtergrond om in 
Cebu-City op de Filippijnen te 
gaan pionieren in de sloppen-
wijken. Dat triggerde haar be-
langstelling en korte tijd daar-
na reisde ze af naar Hong Kong 
voor een training hoe om te gaan 
met de allerarmsten. In mei 1999 
vertrok ze naar Cebu: onbevan-
gen, maar met hoop en geloof. 
In die twintig jaren is er veel ver-
anderd: in het team was een jon-
geman, afkomstig uit Cebu-City, 

die een oogje op haar kreeg en 
waarmee zij vier jaar later trouw-
de. Samen kregen ze drie kinde-
ren, waarvan de oudste nu 14 en 
de jongste 4 jaar is. Er is veel ge-
beurd in die jaren: sommige kin-
deren die in het begin in het voe-
dingsprogramma zaten hebben 
nu de universiteit afgemaakt of 
zijn ICT-er geworden of zijn ver-
pleegkundige. Anderen hebben 
een baan gevonden die bij hen 
past. Nog steeds wordt de finan-
ciering van veel basisschoolkin-
deren en vervolgopleidingen ge-
regeld. Drugsverslaafde jongeren 
worden opgevangen in een spe-
ciaal huis en, dit is heel bijzon-
der: tienermeisjes die uit de pros-
titutie bevrijd zijn, worden opge-
vangen in een beschermde om-
geving en krijgen daar de juiste 
begeleiding. Deze meisjes wor-
den opgevangen in een prachtig 
huis (zie foto) dat door een rijke 
Chinees uit Hong Kong werd ge-
schonken toen hij hoorde van het 
werk van Abner en Tabitha. De 
meisjes leren hier dat ook zij zelf 
waardevol zijn en ze leren om te 
gaan met mooie dingen en veilig-
heid. Het huis heeft allerlei voor-
zieningen, maar het elektriciteits-
gebruik van koelkasten en air-
conditioning is zodanig hoog en 
duur, dat van de airconditioning 
geen gebruik wordt gemaakt. Om 
dit wel te realiseren is de installa-
tie van zonnepanelen op het dak 
van het meisjeshuis de oplos-
sing. Om 17 panelen te plaatsen 
is 7.200 euro nodig. Een groot ge-
deelte van dit bedrag is al bijeen-
gebracht en een subsidie is aan-
gevraagd bij de Stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer.
Belangstelling om deze actie fi-
nancieel een duwtje in de rug te 
geven? Iedere euro is natuurlijk 
welkom. Een bijdrage storten kan 
op de bankrekening van Stich-
ting GA NL29RABO 0300180195. 
Graag met vermelding van: Zon-
nepanelen Filippijnen.

Dreef 1 geopend met de jaarver-
gadering. De aanvang is als altijd 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Na de vergadering worden er 
nog enige spelletjes gekaart. Het 
bestuur hoopt op een grote op-
komst. Het koppelklaverjassen op 
20 november is gewonnen door 
Co Eikelenboom en Ans Does-
wijk met 5759 punten. Op twee 
Jan Meijer en Gerard Presser met 
5295 punten en op drie Plony de 
Langen en Paolo Molia met 5133 
punten. De poedelprijs was voor 
Piet Gortzak en Fred Maas met 
3794 punten.

Vergaderen en 
kaarten bij BV 

Hornmeer
Aalsmeer - Dat de meeste men-
sen de gezelligheid opzoeken 
bleek wel weer afgelopen vrijdag-
avond bij buurtvereniging Horn-
meer. Elke week weten meer lief-
hebbers de weg naar het buurt-
huis te vinden. Komende vrijdag 
27 september wordt de speel-
avond in het buurthuis aan de 

bundeld of in dozen/kratten aan 
de weg zetten. Probeer rekening 
te houden met het feit dat de gro-
te vrachtauto’s niet zo wendbaar 
zijn. De ophaalauto’s zullen on-
geveer 9.30 uur vertrekken bij de 
Ontmoetingskerk op de Werf 2. 
Het oud papier mag eventueel ook 
naar het startpunt aldaar gebracht 
worden. De leden van de Ontmoe-
tingskerk en HBV Target zeggen al-
vast dank voor de medewerking.

Workshop bij 
decorette Piet

Aalsmeer - Decorette Piet orga-
niseert een workshop ‘Interieur 
Moodboard’. Een plek waar je je-
zelf kunt zijn. Leuke dingen doet. 
Samenkomt. Werkt. Of lekker hele-
maal niks. Van thuis naar jouw huis. 
Samen met Decorette Piet aan de 
slag om van je eigen moodboard 
van één ruimte te maken. De work-
shop is op dinsdag 8 oktober van 

19.30 tot 22.00 uur. De kosten van 
deelname zijn 29,50 euro per per-
soon. De deelnemers krijgen kof-
fie of thee met wat lekkers, alle be-
nodigde materialen om het eigen 
moodboard te maken, tips, tricks 
en kleuradvies en een aardigheid 
na afloop. Neem van de door jouw 
gekozen ruimte zoveel mogelijk fo-
to’s mee, een plattegrond en voor-
beelden van gebruikte materia-
len (vloer, muren). Ook meedoen? 
Aanmelden kan via kantoor@de-
corettepiet.nl of bel 0297-434253. 
Adres: Oosteinderweg 67.

Zwanenburgbaan of Aalsmeerbaan?
Meer slaapadressen voor 
minister in Aalsmeer
Aalsmeer - Open brief aan minis-
ter Cora van Nieuwenhuizen van 
Infrastructuur: “Zoals onze plaat-
selijke courant al wist te melden 
heeft u waarschijnlijk de open 
uitnodiging van onze wethou-
der van Duijn over het hoofd ge-
zien. Misschien was de keuze om 
in Aalsmeer te komen overnach-
ten ietwat beperkt en wilde u 
meerdere adressen hebben om 
een weloverwogen keuze te kun-
nen maken. Welnu, de fractie van 
Absoluut Aalsmeer, een plaatse-
lijke politieke partij, biedt u een 
tweetal mogelijkheden aan. Al-
lereerst een adresje aan de Ui-
terweg, waar u, geheel zelfstan-
dig in een recreatieark kunt ver-
blijven. Heerlijk tussen het groen, 
maar wel direct onder de aan-
vliegroute van de Zwanenburg-
baan. Dat betekent dat u ’s nachts 

te pas en te onpas in uw slaap ge-
stoord kan worden door een lan-
dend vliegtuig. Mocht dit voor u 
een probleem vormen, dan heb ik 
een goed alternatief; bij de moe-
der van één van onze fractiele-
den in de A.H. Blaauwstraat, di-
rect onder de aanvliegroute van 
de Aalsmeerbaan. Trek er dan wel 
een dag en nacht voor uit, want 
het is een waarlijk genot om de 
cijfers en letters op de rompen 
van de vliegtuigen zonder ver-
rekijker te kunnen zien. Zo ziet 
u maar, er is keuze voldoende, 
mocht u meerdere adressen wen-
sen dan zijn wij van harte bereid 
om u deze op korte termijn te le-
veren opdat u een weloverwogen 
keuze kunt maken.”
Fractie Absoluut Aalsmeer,
Dick Kuin
info@dickkuin.nl
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Diverse activiteiten in bibliotheken
‘Reis mee’ thema van de 
Kinderboekenweek
Amstelland - Op 2 oktober gaat 
de Kinderboekenweek van start 
en Bibliotheek Amstelland is klaar 
voor ruim een week vol leuke ac-
tiviteiten rondom het thema: Reis 
mee! Eigenlijk sta je bij elk boek 

dat je openslaat aan het begin 
van een spannende reis. Je ont-
moet personages die avonturen 
beleven zoals jij ze nog nooit be-
leefd hebt en daar leer je ontzet-
tend veel van. Het thema van de 

Lancering niet gelukt...
IKC Triade: Spectaculaire 
themaopening ruimte
Aalsmeer - Het thematische on-
derwijs op IKC Triade, waarbij 
kinderen voor een deel zelf kun-
nen bepalen wát zij willen le-
ren en hoe dit voor hen het bes-
te werkt, zorgt voor een grote be-
trokkenheid bij alle kinderen. Om 
eigen ontwikkeling te stimuleren 
en vragen te ontlokken, start elk 
IKC breed (0-12 jaar) thema met 
een grote opening. Dinsdag 24 
september vond de eerste the-
maopening plaats op het plein 
van het nieuwe gebouw. Er waren 
drie raketten te zien en kinderen 
en andere geïnteresseerden wa-
ren uitgenodigd om de lancering 
van drie medewerkers van IKC Tri-
ade mee te maken. Nieuwsgie-
rige juffen hadden namelijk een 
retourtje naar de maan geboekt 

en wilden graag vertrekken van-
af school. Met ticket, koffers en in 
heuse astronautenkleding ston-
den ze klaar om te gaan. Na een 
kort interview konden ze dan ein-
delijk, onder begeleiding van toe-
passelijke muziek, aan boord van 
de raket. Gezamenlijk werd er af-
geteld van 10 naar 0, waarbij de 
spanning steeg... Maar er gebeur-
de niets. Teleurgesteld kwamen 
de astronauten uit de raketten, 
het was niet gelukt om gelan-
ceerd te worden. Daarom werd 
aan de kinderen de vraag ‘Hoe 
maak je een raket?’ gesteld. Dit 
en vele andere vragen en weet-
jes met betrekking tot het the-
ma ruimte gaan de kinderen in de 
komende weken op verschillende 
manieren leren.

Watertoren en Flower Art Museum in
OBS Kudelstaart een dagje 
eerder naar de Kunstroute
Kudelstaart - Terwijl de Kunst-
route in Aalsmeer nog officieel af-
getrapt moest worden, gingen de 
kinderen van groep 7b van OBS 
Kudelstaart al vrijdag op de fiets 
als voorproe�e op het weekend 
van de Kunst-route. Eerst bezoch-
ten zij de Watertoren. Totaal 214 
treden verder, eenmaal bovenop 
aangekomen en met duidelijke 
uitleg van een vrijwilliger, geno-
ten alle kinderen van het uitzicht. 
Omdat het een heldere en zonni-
ge dag was konden ze helemaal 
tot Amsterdam Zuid-Oost kijken. 
Ook Schiphol en de Westeinder-
plas werden bewonderd. Nadat 
iedereen de 214 traptreden maar 
nu in omgekeerde volgorde weer 
was afgedaald, staken ze de weg 
over. Schuin tegenover de water-

toren staat het Flower Art muse-
um. Daar ontving een vriendelij-
ke kunstenares alle kinderen en 
gaf een uitgebreide rondleiding. 
Naast alle botanische kunstwer-
ken was er ook nog een exposi-
tie te bewonderen waar insec-
ten de hoofdrol in spelen. Ieder-
een mocht aan het einde aan-
geven welk kunstwerk ze/hij het 
mooiste vond en waarom. Daar-
na fietsten alle kinderen weer te-
rug naar school. Alle informatie 
werd verwerkt in de klas: kinde-
ren maakten in groepjes een in-
formatieve poster over het be-
zoek. Voorafgaande aan het be-
zoek leverde groep 7 van OBS Ku-
delstaart een kunstwerk in dat zij 
konden zien staan in de waterto-
ren.

Samen (meer) sporten en spelen
OBS Samen Een heeft 
eigen Schoolplein14!
Aalsmeer - Maandag 23 septem-
ber was de feestelijke opening 
van het nieuwe schoolplein voor 
de leerlingen van OBS Samen Een 
in Aalsmeer. Een half jaar geleden 
begon het project, waarbij de 
leerlingenraad van school bekeek 
welke sportmogelijkheden er wa-
ren voor het schoolplein. Na uit-
voerig onderzoek bedachten de 
kinderen de beste plek voor ver-
schillende spellen. Dit werd afge-
lopen zomer gerealiseerd mede 
door de steun van de firma Griek-
spoor. 
Met het project Schoolplein14 wil 
de Cruyff Foundation kinderen 
ook tijdens en na schooltijd uit-
dagen om samen meer te spor-
ten en te spelen. Want sport en 
spel is net zo belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind als le-
ren lezen en schrijven.

Mascotte Cruyffie
Alle leerlingen van de school wa-
ren aanwezig bij de officiële ope-
ning van het Schoolplein14. De 
opening werd gedaan door een 
aantal leerlingen van Samen Een 
en de mascotte Cruyffie, zij ont-
hulden de 14 regels van Johan 
Cruyff. Op het schoolplein zijn 
lijnen en kleurvakken (coatings) 
aangebracht. Met deze coatings 
worden de leerlingen meer uit-
gedaagd om samen te sporten 
en te spelen. Ook kreeg de school 
een sportpakket en spellenhand-
boek om actief met de leerlin-
gen aan de slag te gaan op hun 
Schoolplein14. Naast het stimu-

leren van het samen sporten en 
spelen biedt Schoolplein14 leer-
krachten structuur en overzicht 
op het schoolplein, laat het ook 
minder sportieve kinderen bewe-
gen, stimuleert het de creativiteit 
van kinderen om vooral zelf spel-
letjes te bedenken.

Startpakket 
De leerlingen hebben zelf, door 
middel van een startpakket ge-
kozen voor de coatings op hun 
schoolplein. De leerlingen be-
slissen mee zodat ook zij verant-
woordelijkheid voelen voor het 
vernieuwde plein. Dit doen zij 
door mede leerlingen te inter-
viewen en te onderzoeken welke 
sporten zij graag op het school-
plein willen doen.

14 regels van Johan Cruyff
Een Schoolplein14 en een Cruyff 
Court zijn ruimtes waar thema’s 
als respect voor elkaar, gezond-
heid, integratie, ontwikkeling 
en samen spelen centraal staan. 
Die thema’s worden vormgege-
ven door de 14 regels van Jo-
han Cruyff. Deze zijn terug te vin-
den op elk Schoolplein14 en elk 
Cruyff Court ter wereld. 
Het zijn gedragsregels waar ie-
dereen zich aan moet houden en 
waar iedereen elkaar op kan aan-
spreken.
De ambitie van de Cruyff Foun-
dation is om in heel Nederland 
schoolpleinen te creëren waar 
kinderen worden uitgedaagd om 
samen te sporten en te spelen.

In negen weken jouw passie ontdekken
Korte cursusblokken van 
start bij het Cultuurpunt

Aalsmeer - Het korte cursus-
blok van Cultuurpunt Aalsmeer 
gaat weer bijna van start. Daar-
om gingen de docenten van 
het Cultuurpunt deze maand 
de scholen rond voor korte 
kennismakingslessen. Op ba-
sisschool Samen Een kregen 
diverse klassen een lesje mu-
sical, waarbij zij op een speel-
se wijze in aanraking kwamen 
met zang, dans en theater. Op 
OBS Kudelstaart volgden de 
leerlingen workshops vloggen. 
Ze hebben geleerd om van-
uit verschillende standpunten 
te filmen, zoals het kikkerper-
spectief en vogelperspectief. 
En op OBS De Zuidooster kon-
den een aantal klassen even 
ontspannen en plezier maken 
tussen de lessen door tijdens 
een introductie van een yoga-
les. Tijdens de open middag bij 
het Cultuurpunt in de Markt-
straat is ook kennisgemaakt 
met diverse disciplines. Er zijn 
verschillende sleutelhangers 

ontworpen en uit de 3D prin-
ter gerold, maar ook werden 
er mooie knutselwerkjes ge-
maakt om vervolgens een flit-
send stop-motion filmpje mee 
in elkaar te zetten. En balleri-
na’s in de dop mochten een 
dansje wagen op de dansvloer. 
De korte kennismakingsles-
sen waren een voorproe�e op 
de cursussen van Cultuurpunt 
Aalsmeer, waar een cursus van 
9 weken gevolgd kan worden. 
Dus lijkt het je leuk om een 
paar weken met een bepaal-
de culturele discipline aan de 
slag te gaan, om te ontdek-
ken of jouw passie daar ligt? In 
de week van 7 oktober starten 
de cursussen, schrijf je daarom 
nog snel in voor een cursus. 
Kijk voor meer informatie of in-
schrijven op de website: www.
cultuurpuntaalsmeer.nl. Eerst 
nog wat vragen? Stuur dan een 
mail naar info@cultuurpunt-
aalsmeer.nl of bel naar 0297- 
365165.

Activiteiten voor kinderen 2 tot 9 jaar
Natuurontdekkers in het 
Amsterdamse Bos
Amstelland - Ben jij een echte 
natuurontdekker? Doe dan mee 
op zondagmiddag 6 oktober om 
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur 
in het Amsterdamse Bos. Natuur-
ontdekkers als Freek Vonk stel-
len steeds vragen. Hoeveel po-
tjes heeft een duizendpoot? Hoe 
snel kruipt een regenworm in de 
grond? Kijk, ontdek en onder-
zoek! Deze activiteit staat onder 
leiding van Natuur is een Feest 
en is geschikt voor kinderen van 
4 tot 9 jaar en (groot)ouders of 
begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Duur: 1 uur buiten en de start is 
bij De Boswinkel.

Boskabouterdag
Feest mee op de Boskabouter-
dag op zondagmiddag 13 okto-
ber tussen 12.00 en 16.00 uur. Ga 

zelf het Bos in, zoek het huisje van
Boskabouter Puntmuts en speel 
met alle dierenvrienden. Bij De 
Boswinkel zijn allemaal spelle-
tjes te doen. Doe je Mee? Bij een 
ticket krijg je een kaboutermuts, 
een loeppotje en de opdrachten-
kaart. Deze activiteit staat onder 
leiding van de boswachter en de 
bosjuf en wordt georganiseerd 
voor kinderen van 2 tot 6 jaar 
en (groot)ouders en begeleiders. 
Kosten 5 euro per kind. Duur: 1 
uur buiten en de start is bij De 
Boswinkel. 

Aanmelden voor beide activi-
teiten kan telefonisch via 020-
5456100, via de website www.
amsterdamsebos.nl en in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ge-
opend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Poppentheater present 
op Kunst & Kids festival
Amstelland - Het Amstelveens 
Poppentheater doet mee met de 
Week van de Ontmoeting en aan 
het Kunst & Kids Festival. Op za-
terdag 28 september uur speelt 
en zingt de jonge zeer talentvol-
le Mirthe Dokter een voorstel-
ling van 30 minuten die past bin-
nen de Week van de Ontmoeting. 
De voorstelling ‘Kijk, ik zoek’ gaat 
over een klein jongetje die van-
uit het AZC zijn buurt gaat ont-
dekken. Vol enthousiasme schil-
dert Mirthe het verhaal met be-
hulp van een overheadprojector 
in een groot prentenboek. 
Mirthe won de publieksprijs tij-
dens het Puppet International 
Festival en de jury prijs van de 
Nederlandse Vereniging van Pop-
penspelers. 
De aanvang van de middagvoor-
stelling is 16.00 uur. Aanvang 

avondvoorstelling 19.30 uur. Toe-
gang 6,50 euro en dit bedrijf is in-
clusief een drankje. 
Op zondag 29 september brengt 
Goochelaar Jahon een woord-
loze combinatie tussen gooche-
len, schaduwspel en theatra-
le clownerie. Een intieme voor-
stelling in een kleine circustent. 
Neem plaats op de tribune en je 
bent getuige van een zeer bijzon-
dere goochelaar. Deze voorstel-
ling speelt namens het Poppen-
theater op het Kunst & Kids Festi-
val van Schouwburg Amstelveen 
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur in 
een circustent voor de schouw-
burg. Kaartjes zijn te koop via de 
schouwburg Amstelveen. Naast 
Goochelaar Jahon zal Irene Laros 
met haar gekke hond als loopact 
aanwezig zijn op het Kunst & Kids 
Festival in Amstelveen.

Kinderboekenweek van dit jaar 
is ‘Reis mee!’ en de Bibliotheek 
heeft ontzettend veel leuke lees-
tips rondom dit thema voor kin-
deren van alle leeftijden.

Anna Woltz komt langs
Naast de spannende reisverhalen 
organiseert de Bieb allerlei activi-
teiten in de Kinderboekenweek. 
Zo komt bijvoorbeeld op vrij-
dag 11 oktober om 16.00 uur de 
schrijfster van het Kinderboeken-
weekgeschenk ‘Haaientanden’ An-
na Woltz langs bij Bibliotheek Am-
stelveen Stadsplein. Ze vertelt al-
les over waar zij inspiratie vandaan 
haalt en ze zet natuurlijk met ple-
zier haar handtekening in jouw lie-
velingsboek. Daarnaast is het mo-
gelijk om van te voren mee te doen 
aan de ‘Anna Woltz Schrijfwed-
strijd’. De winnaar krijgt persoonlij-
ke feedback van Anna en gaat met 
een prachtig boekenpakket van Li-
bris Venstra naar huis. Lees alles 
over hoe je mee kunt doen aan de 

wedstrijd op de website van de bi-
bliotheek Amstelland.

Lot van Sesamstraat
Lot Lohr uit Sesamstraat speelt haar 
theatervoorstelling ‘Reis mee!’ op 
12 oktober om 10.15 uur in Biblio-
theek Aalsmeer. Allerlei vervoers-
middelen komen voorbij. Van de 
step tot aan de trein en van de auto 
tot aan de bezem van de heks. Een 
origineel stuk verteltheater met een 
super enthousiaste Lot. Kaartjes 
voor deze voorstelling reserveer je 
via de website van de bibliotheek.

Maak je eigen reisverhalen
En natuurlijk kan de maakplaats 
niet achterblijven. Tijdens de Kin-
derboekenweek ga je op reis door 
je eigen fotostrip, bouw je een 
bibbervoertuig of maak je een 
spannende reisanimatie. Beleef 
de Kinderboekenweek in de Bibli-
otheek en kijk voor een overzicht 
van alle activiteiten op www.de-
bibliotheekamstelland.nl.
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Eerste exemplaar voor wethouder Alink

‘Dikke’ catalogus voor 22e 
Kunstroute Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 21 sep-
tember heeft wethouder Cul-
tuur Wilma Alink de Kunstrou-
te Aalsmeer geopend. In het ge-
meentehuis ontving ze een dag 
eerder de catalogus van de 22e 
editie van dit evenement. Be-
stuursleden Ulla Eurich en Gijs 
van den Haak van Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer (KCA) kwa-

men persoonlijk langs om haar 
het eerste exemplaar te overhan-
digen. Wethouder Alink: “Ik kijk 
weer erg uit naar de Kunstroute, 
ik vind het ieder jaar een feest om 
al die werken van kunstenaars uit 
Aalsmeer, de regio en zelfs het 
buitenland te kunnen bewonde-
ren. De catalogus is ook prachtig 
geworden.” 

Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders be-
dankt alle vrijwilligers voor hun 
enthousiaste inzet de afgelopen 
weken tijdens de festiviteiten in 
Aalsmeer. Mede door deze in-
zet en de goede samenwerking 
tussen de organiserende bestu-
ren zijn de evenementen gewel-
dig en vrijwel zonder incidenten 
verlopen. Het college van B&W is 
zich er terdege van bewust dat 
deze week met een aaneenscha-
keling van lokale feesten en de 
Kunstroute niet zou bestaan zon-
der de tomeloze inzet van ve-
le vrijwilligers. Het past ook vol-
ledig in de visie van het college 
dat Aalsmeer daarmee een grote 
kracht in huis heeft. 
Met Vuur en Licht op het wa-
ter, de braderie, de festiviteiten 
in de tent tijdens de Feestweek 
Aalsmeer,  de Pramenrace en de 
Kunstroute waren deze feestelij-
ke eerste weken van september 
weer groots. Politie, brandweer 

en andere veiligheidsinstanties 
komen gezamenlijk tot de con-
clusie dat er gedurende de week 
geen noemenswaardige inciden-
ten zijn geweest. En ook de Kuns-
troute was weer een drukbezocht 
cultureel hoogtepunt. 
“Mijn eerste ervaring met de-
ze echte Aalsmeerse festiviteiten 
was op deze manier ook echt een 
feest”, is de conclusie van burge-
meester Gido Oude Kotte. “Na-
mens  het hele college kan ik zeg-
gen dat we trots zijn op de ma-
nier waarop onze inwoners dit 
hebben voorbereid en gevierd. 
Ik kijk al weer uit naar de volgen-
de editie.” De burgemeester voer 
onder andere in de juryboot mee 
met de Pramenrace. 
“Als portefeuillehouder cultuur 
heb ik wederom genoten van 
de Kunstroute”, zegt wethouder 
Wilma Alink. “Het is bijzonder hoe 
Aalsmeerders elk jaar weer een 
mooie en zinvolle invulling aan 
dit evenement geven.”

Voor alle festiviteiten in september

College B&W: 
Vrijwilligers bedankt 

voor jullie inzet
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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Voetbalcompetitie
Doelpuntrijk weekend 
voor FCA en RKDES
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
21 september wachtte de voet-
ballers van FC Aalsmee een thuis-
wedstrijd. O.S.V. 1 was de tegen-
stander. In een doelpuntrijke 
wedstrijd, waarin beide verde-
digingen soms zwaar in de fout 
gingen, was het voor een objec-
tieve toeschouwer leuk om te 
zien maar voor de supporters van 
beide verenigingen soms tenen-
krommend. FC Aalsmeer kwam 
herhaaldelijk aan een voorsprong 
maar door fouten achterin kon 
O.S.V. de achterstand weer ge-
lijk trekken en de 4-4 eindstand 
is wel de juiste afspiegeling. Al in 
de eerste minuut kreeg Aalsmeer 
drie grote kansen om op een 
voorsprong te komen. Jordy de 
Groot, Deo Sinduhije en Daan 
Vaneman (wat een power heeft 
die jongen) waren niet doeltref-
fend. In de derde minuut was het 
Daan Vaneman die uit een voor-
zet van Deo Sinduhije de bal on-
houdbaar voor doelman Yort Wil-
lems in de bovenhoek knalde, 
1-0. Combinerend was Aalsmeer 
de bovenliggende partij in de-
ze periode, maar door een te tra-
ge opbouw werden een paar 
prachtige kansen om zeep ge-
holpen. O.S.V. trok in de 18e mi-
nuut bij hun eerste serieuze aan-
val de stand gelijk. Een vrije trap 
van Joey Noordenbos gleed tot 
ieders verbazing in het doel, 1-1. 
Kansen waren er voortdurend 
voor Aalsmeer, ondanks geschut-
ter achter bij O.S.V., werden deze 
niet benut. Tot Jordy de Groot in 
de 23e minuut de bal achter Yort 
Willems in het doel deponeerde, 
2-1. Na slecht verdedigen achter-
in bij Aalsmeer bracht Eduart Lu-
laj de stand weer gelijk, 2-2. Toch 
was het Aalsmeer dat via Jordy de 
Groot, na treuzelen achterin bij 
O.S.V., in de 43e minuut de stand 
weer op 3-2 bracht. Een mooie 
opsteker net voor de pauze. Na 
een grote scoringskans voor 
Aalsmeer in de 46e minuut was 
het Eduart Lulaj die twee minu-
ten later de stand weer gelijk trok 
na missers in de Aalsmeer defen-

sie, 3-3. Aalsmeer kreeg tussen 
de 50ste en 60ste minuut kan-
sen genoeg om een grote voor-
sprong te realiseren, maar zelfs 
vrijstaand voor doelman Yort Wil-
lems wist men niet te scoren. Wis-
sel 61ste minuut: Thomas Stein-
hart voor Gilliano Eijken (onzicht-
baar) en in de 67ste minuut San-
der Aznar voor Junior Tiller. Het 
werd een rommelig partijtje voet-
bal met veel tikkies terug en bal-
letjes breed, maar het weer ver-
goedde veel. Tot in de 72ste mi-
nuut Nassim Zohair uit een vrije 
trap van Daan Vaneman de bal 
onhoudbaar voor Yort Willems 
4-3 scoorde en Aalsmeer al drie 
punten in de knip dacht te heb-
ben. Maar een penalty in de 83ste 
minuut voor O.S.V. bracht roet 
in het eten. Joey Noordenbos 
schoot de bal bekwaam in, 4-4. 
En zo werd het één puntje voor 
beide ploegen. Een wedstrijd met 
twee gezichten, scorende aan-
vallers en schutterende verdedi-
gingen. Zaterdag 28 september 
speelt FC Aalsmeer (zat.) uit te-
gen Jong Holland uit Alkmaar. Lo-
catie koning Willem Alexander-
laan 5, 1815 LG Alkmaar, aanvang 
wedstrijd 15.00 uur.
Jack van Muijden

Ook voor FC Aalsmeer zondag, 
maar nog meer voor R.K.D.E.S. 
Kudelstaart, was het een doel-
puntrijk weekend. FC Aalsmeer 
speelde thuis tegen W.V.C 1 en 
wist twee keer te scoren. Het luk-
te W.V.C. niet om de verdediging 
van Aalsmeer te passeren, eind-
stand: 2-0.
R.K.D.E.S. had deze 22 septem-
ber het eerste van Voorschoten 
op bezoek aan de Wim Kandreef. 
De Kudelstaarters waren deze 
zonnige middag op dreef en wis-
ten vijf keer de bal in het net van 
Voorschoten te schieten. De doel-
punten zijn gemaakt door Indy 
van Koert (2), Roy Endhoven (2) 
en Rutger Spaargaren (1). Voor-
schoten trof twee keer doel. Eind-
stand: 5-2.
Foto: www.kicksfotos.nl

Rijsenhouter sterker dan gedacht
Nils Eekhoff verrassend 
zevende in WK-tijdrit
Rijsenhout - Met een zevende 
plek heeft Nils Eekhoff voor een 
stevige verrassing gezorgd op 
het wereldkampioenschap tijdrij-
den voor beloften. De renner uit 
Rijsenhout moest afgelopen dins-
dag na dertig kilometer slechts 
een minuut en een seconde toe-
geven op favoriet Mikel Bjerg, De 
Deen veroverde de titel voor de 
derde achtereenvolgende keer. 
Plek twee en drie waren voor de 
Amerikanen Garrison en Mcnulty. 
De Nederlandse kampioen Daan 
Hoole klokte de tiende tijd. Hij 
was 44 tellen trager dan Eekhoff. 
De race in het Engelse Yorkshire, 
waaraan door 69 specialisten 
werd deelgenomen, vond plaats 
in de plenzende regen. Veel ren-
ners hadden moeite zich recht te 
houden in de plassen op de weg. 
Van Nils Eekhoff werd niet met-
een een opvallend resultaat ver-
wacht. De afstand zou voor hem 
iets te lang zijn en de klimmetjes 
te nijdig. De toekomstige prof 
van Team Sunweb bleek met de 
intensieve achtdaagse Tour de 

Britain in de benen echter ster-
ker dan gedacht. Bovendien wist 
hij zijn geringe verlies op de klim-
metjes te compenseren met zijn 
technische kwaliteiten als daler.

Hoogtemeters
Morgen, vrijdag 27 september, 
komt Nils Eekhoff opnieuw in ac-
tie op de wereldkampioenschap-
pen. Ditmaal in de wegwedstrijd 
voor beloften over 192 kilome-
ter. Na een tamelijk vlakke aan-
loop wacht voor de niet-klimmer 
halverwege de koers een cruci-
aal punt, het overwinning van 
zo’n 400 hoogtemeters naar de 
top van de Greenhow. Als hij zich 
daar weet te handhaven in de 
eerste groep resten hem ook op 
het finishparcours bij Harrogate 
nog een aantal forse pukkels. De 
afgelopen weken heeft Nils veel 
in Limburg getraind om dit soort 
hindernissen beter te kunnen 
overwinnen. De WK-race is recht-
streeks te volgen via Eurosport 
(15.00 uur) en Sporza van de VRT 
(17.00 uur).

Greenpark Aalsmeer
Handbal: Verlies Heren 1 
en 2, winst Dames 1
Aalsmeer - Voor de vierde wed-
strijd in de BeNe League vertrok-
ken de handballers van Green-
park Aalsmeer afgelopen zater-
dag 21 september naar Limburg 
om het op te nemen tegen OCI 
Lions. In de eerste helft waren 
de beide ploegen aan elkaar ge-
waagd en ging de stand gelijk op. 
In de tweede helft wist OCI Lions 
een voorsprong te nemen van 
enkele punten, maar Aalsmeer 
kwam sterk terug. Toch bleef 
Greenpark op achterstand en 
wist niet meer langszij te komen. 
Eindstand: 36-29 voor OCI Lions.
Uiteraard waren de Limbur-
gers trots dat gewonnen is van 
de landskampioen. Greenpark 
Aalsmeer komt dit seizoen uit 
met enkele nieuwe spelers, onder 
andere de geroutineerde hand-
ballers Remco van Dam en Robin 
Boomhouwer zijn gestopt. Het 
vernieuwde team heeft wellicht 
iets meer tijd nodig om goed op 
elkaar ingespeeld te raken. Man 
of the Match voor Aalsmeer was 

deze wedstrijd Tim Bottinga. Aan-
staande zaterdagavond 28 sep-
tember speelt Heren 1 thuis voor 
de BeNe League. Tegenstander is 
Herpertz/Bevo.

Heren 2 en Dames 1
Thuis in De Bloemhof kon afge-
lopen zaterdag ook handbal op 
topniveau bekeken worden. Zo-
wel Heren 2 als Dames 1 van 
Greenpark Aalsmeer kwamen in 
actie. Als eerste speelde Heren 2 
tegen het eerste van Smezo BFL. 
Het werd een spannende ‘pot’ 
handbal, maar Aalsmeer moest 
uiteindelijk Smezo BFL felicite-
ren. Eindstand: 24-28. Dames 1 
had Foreholte DS1 op bezoek, al-
tijd een geduchte tegenstander. 
Ditmaal de meeste ‘girl power’ bij 
Aalsmeer. Gewonnen met 31-25.
Ook winst dit weekend voor de 
Heren A van Greenpark. Ditmaal 
moest Tachos buigen en kon een 
overtuigende zege mee naar 
Aalsmeer genomen worden!
Foto: www.kicksfotos.nl

Atletiekvereniging Aalsmeer
Clubrecord Julia Hoekstra 
bij Dam tot Damloop
Aalsmeer - De Dam tot Dam-
loop is het grootste hardloopeve-
nement van Nederland. 46.000 
deelnemers lopen 16,1 kilome-
ter (tien Engelse mijl) van de Prins 
Hendrikkade in Amsterdam via 
de IJtunnel naar Zaandam. Af-
gelopen zondag stond er een 
grote groep van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer klaar voor de start 
van dit unieke evenement. 2019 
was een zware editie vanwege 
de warmte. Gelukkig konden de 
hardlopers van AVA al om 10.30 
uur starten, zodat zij de ergste 
hitte voor bleven. Helaas moest 

de organisatie besluiten om de 
laatste twee startgroepen niet te 
laten starten; de medische hulp-
verlening kon het qua capaciteit 
nauwelijks nog aan. De hardlo-
pers van AVA waren toen geluk-
kig al aan de finish in Zaandam.
Speciale vermelding voor de 
prestatie van Julia Hoekstra: zij 
liep onder deze zware omstan-
digheden een clubrecord bij de 
meisjes A en B-Junioren. Ruim an-
derhalve minuut sneller dan het 
oude record, liep zij in 1.28.19 
naar de finish van deze 10 Engel-
se Mijl.

De groep van AVA op de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 28 september:
F.C.AALSMEER
Jong Holland 1 - F.C.A. 1 15.00 u 
C.J.V.V. 4 - F.C.A. 2  14.00 u
F.C. Abcoude 2 - F.C.A. 3 13.00 u
Rk Pancratius 4 - F.C.A. 5 14.40 u
F.C.A.35+1 - AMVJ 35+1 14.30 u
A.G.B.45+1 - F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – A.M.V.J. V1 12.00 u
F.C.A. V2 - S.C.H’44 V1 12.00 u

R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 - WV HEDW V3 13.00 u

Zondag 29 september:
F.C.AALSMEER
Nicolaas Boys 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Swift 6 – F.C.A. 2 13.00 u
S.V.Alliance’22 5 - F.C.A. 3  9.30 u
S.P.Martinus 4 - F.C.A. 4 12.00 u 
S.V.Alliance’22 7 - F.C.A. 5 14.00 u 
R.K.D.E.S.
Kennemers 1 - RKDES 1 14.00 u 
R.K.D.E.S 2 - V.E.P. 2 11.00 u
RKDES 3 - Rk Pancratius 3 12.00 u
Kampong 5 - R.K.D.E.S. 4 15.00 u

Competitie met dit keer acht teams
ZABO start zaterdag met 
44e zaalvoetbal seizoen
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer gaat deze maand van 
start met de 44e jaargang. De ZA-
BO is opgericht in 1976 door een 
aantal enthousiaste zaalvoet-
balliefhebbers en door de jaren 
heen hebben vele teams deelge-
nomen aan de competitie. Hier-
door is de ZABO uitgegroeid tot 
een begrip in de regio. Het ZA-
BO bestuur heeft voor het aan-
komende seizoen 2019/2020 een 
nieuwe competitie uitgeschre-
ven, de zalen zijn gehuurd, de 
deelnemers zijn bekend en het 
gehele jaarprogramma staat al 
online op de website. In tegen-
stelling tot het afgelopen seizoen 
doen er geen tien ploegen mee, 
maar acht. Elk team speelt twee 
keer tegen elkaar en dus staan 

er veertien competitie-avonden 
op de speelkalander. Vier wedstij-
den per speelavond die gespeeld 
worden tussen 19.00 en 22.00 
uur. De eerste speelronde van het 
nieuwe seizoen vindt plaats in de 
Proosdijhal aan de Edisonstraat in 
Kudelstaart. Publiek is van harte 
welkom en heeft gratis toegang 
bij de ZABO. Het seizoen wordt 
zaterdag 28 september om 19.00 
uur geopend door de teams van 
Polonia Aalsmeer en Street Foot-
ball Team. Vervolgens om 19.45 
uur is de aftrap bij Football Fana-
tics tegen International Smokers 
Team. Om 20.30 uur begint Green 
Fingers Uitzendbureau aan de 
wedstrijd tegen Joga Bonito en 
om 21.15 uur speelt Amsec Piller 
tegen Woei. Meer informatie is te 
vinden op www.zaboaalsmeer.nl 

Tafeltenniscompetitie
Slechte week Bloemenlust
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
bij AMVJ 1 een ietwat geflat-
teerde 9-1 nederlaag incasse-
ren. Bart Spaargaren en Dirk Bies-
heuvel verloren allebei een partij 
zeer nipt na een beslissende vijf-
de game en ook enkele partijen 
in vier games. Samen konden ze 
ook het dubbelspel niet winnen. 
Alleen invaller Johan Berk wist 
een tegenstander te verslaan.
Bij Bloemenlust 2 wist alleen 
Horst Krassen een enkelspelpar-
tij op zijn naam te schrijven en sa-
men met Johan Berk ook het dub-
belspel. De sterke tegenstander 
Het Nootwheer 8 vertrok met een 

8-2 zege uit de Bloemhof.
In de Duo-competitie moesten 
Jan Spaargaren en Dirk Biesheu-
vel aantreden tegen twee jonge 
honden (of beter gezegd pups) 
van Amsterdam 1. De twee 15-ja-
rige landelijk spelende junioren 
komen met dispensatie ook uit 
bij de senioren en lieten zien dat 
vele trainingsuren zich uitbeta-
len. 
Dirk en Jan konden op routine en 
ervaring nog redelijk tegenstand 
bieden en zelfs allebei een span-
nende vijfsetter afdwingen, maar 
het resultaat was toch een 0-5 ne-
derlaag.

Biljartcompetitie van start!
Wisselende successen bij 
Biljartvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - In de eerste thuis-
wedstrijd van de C1 van Biljart-
vereniging Aalsmeer tegen BV 
De Plas gaf teamleider Wim Bes-
selse zijn visitekaartje af door in 
zijn Libre spel 153 caramboles in 
zeven beurten op het bord te zet-
ten, met een hoogste serie van 
61 en een moyenne van 21.86. 
Zijn tegenstander, die het spel-
soort Kader 57/2 op de tafel leg-
de, bleef steken met een hoogste 
serie van 62. Teun van Leeuwen 
deed het even minder en kwam 
tegen Karel Schuurbier niet ver-
der dan 42 caramboles. Rob ten 
Brink deed wat hij moest doen 
en liet 12 punten noteren. Eind-
stand: Aalsmeer C1 27 punten en 
BV De Plas 23 punten. 
Een klasse lager in de C2 was 
het teamleider Hans Spaarga-
ren die zijn positie als eerste spe-
ler moest afstaan aan Teun Ver-
kaik, die over het vorige seizoen 
een beter gemiddelde heeft be-
haald. Hans liet wel 12 punten bij-
schrijven als tweede speler. Voor 
het eindresultaat maakte het 
niets uit, Hennie Karssen liet ook 
12 punten noteren. Eindstand: 
Aalsmeer C2 32 punten en De 
Plas 27 punten. Je weet nooit hoe 
een wedstrijd zal verlopen, maar 
het team van Jan Ganzevles, ook 
uitkomend in de C2 poule, had 

geen probleem met het team van 
RBV uit Leimuiden, dat met drie 
nederlagen naar huis werd ge-
stuurd. Eindstand: Aalsmeer 36 
punten en RBV 21 punten. 
In de eerst officiële thuiswedstrijd 
van het opgerichte Drie Banden-
team had Aalsmeer het zwaar te-
gen Roac. Het ging bij het drie 
bandenteam niet van zelf, keurig 
in het pak gestoken, was het voor 
de drie teamleden een teleur-
stellend resultaat; met twee ver-
lies partijen en een winstpartij en 
met onbeschrijfelijk hoeveelheid 
beurten; was de eerste nederlaag 
een feit. Eindstand: Aalsmeer 25 
punten en Roac 33 punten.

Dagcompetitie
Bij de start van het nieuwe sei-
zoen moesten de drie teams van 
de Dagcompetitie uit spelen. Met 
wat nieuwe spelers die zich nog 
moesten aanpassen in hun nieu-
we omgeving was de start wat 
moeilijk; met het resultaat dat 
men de zo begeerde winst pun-
ten niet mee terug naar de Oos-
teinderweg in Aalsmeer konden. 
Eindstand: Roac A 41 punten en 
Aalsmeer A 37 punten; Rav. B 43 
punten en Aalsmeer B 39 punten; 
Rav. A 43 punten en Aalsmeer C 
33 punten.
P. Maarsen

Kienavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op maandag 30 sep-
tember is de eerste kienavond 
van het seizoen bij Buurtvereni-
ging Hornmeer. De dames van 
de inkoopcentrale hebben weer 
hun uiterste best gedaan. Wat is 
er zoal te winnen. Op plaats één 
met stip natuurlijk de zeer gewil-
de boodschappenmand en ook 
ligt weer een dinerbon klaar om 

meegenomen te worden. Prijzen 
voor ieder wat wils. Neem voor 
de gezelligheid vooral u buur-
man/vrouw mee, hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! De kienavond 
begint om 20.00 uur in het buurt-
huis aan de Dreef 1, zaal open 
vanaf 19.00 uur. Kom op tijd, want 
vol is vol.
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Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. Op 18 
september is het klaverjassen ge-
wonnen door Martin Loos met 5661 
punten, Loes Versteeg werd tweede 
met 5246 punten en Ubel van der 
Blom derde met 5017 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Ati 
van der Lugt met 3641 punten

Kaarten bij de 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 2 no-
vember vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 18 september is ge-
wonnen door Addy Hofman met 
5523 punten, gevolgd door Geeske 
Hulsegge met 5177 punten, Wim 
Reuling met 5124 punten en Maai-
ke Spaargaren met 5043 punten.

Kaartavond Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Buurtvereniging Ons 
Aller Belang gaat weer beginnen 
met de kaartavonden. Op dins-
dag 8 oktober zijn belangstellen-
den van harte welkom om met 
ons te komen klaverjassen. De 
kaartavond wordt gehouden in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Vanaf 19.30 uur staat de 
deur open voor inschrijving, kof-
fie of thee. Het kaarten begint om 
20.00 uur. Na 3 spellen gekaart te 
hebben, wordt weer de befaam-
de loterij gehouden. De Pedaalridders 

naar Kudelstaart
Aalsmeer - Donderdag 3 oktober 
is alweer de laatste middagtocht 
van dit jaar van de OVAK pedaal-
ridders. De deelnemers vertrek-
ken om 13.30 uur vanaf het par-
keerterrein van het zwembad 
aan de Dreef. De fietstocht gaat 
dit keer door de straten van Ku-
delstaart. Tot slot richting Paro-
chiehuis en daar zullen de koffie 
en thee klaar staan voor een ge-
zellige, gezamenlijke afsluiting 
van het fietsseizoen. Lidmaat-
schap van de OVAK is verplicht.

Hartenjagers 
pakken de 

macht bij FCA
Aalsmeer - Op de allereerste 
kaartavond bij FC Aalsmeer bleek 
dat men het hartenjagen beslist 
niet verleerd is. Zeventien perso-
nen waren op deze avond afge-
komen en dat is voor dit spel best 
wel uniek te noemen en er wa-
ren zeven tafels met klaverjassers 
dus een prima start van de com-
petitie. Gelukkig heeft Jos beslo-
ten om er nog 1 jaar tegen aan 
te gaan met zijn compaan Wim 
en dat betekent dat het allemaal 
weer prima in orde is en de kaar-
ters weer een leuk seizoen tege-
moet kunnen zien. Bij het klaver-
jassen was de eindstand niet echt 

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Danny de verrassende 
winnaar van Open Dart
Kudelstaart - Vorige week za-
terdag was in het Dorpshuis van 
Kudelstaart de Open Dart Kam-
pioenschap. De opkomst was 
net iets lager dan de gehoop-
te 32 deelnemers, maar gek ge-
noeg leek het wel drukker. Wel-
licht was iedereen op de eerste 
activiteit van dit seizoen van de 
dartclub Poel’s Eye iets meer uit-
gelaten dan anders. Joris Voorn 
was ook nadrukkelijk aanwezig, 
hij bereikte uiterst knap de halve 
finale. De finale lag binnen hand-
bereik, maar uiteindelijk moest 
hij jammerlijk Erik Jan Geelker-
ken voor laten gaan. Ook Floor 
van Zanten bleef in de halve fi-
nale steken, maar met een zeer 
mooie van finish van 155 had zij 
wel de hoogste uitgooi van de 
avond. In de finale mocht Danny 
de Hartog proberen om top favo-
riet en regerend kampioen Erik 
Jan te verslaan. Tegen alle ver-
wachting in lukte dit Danny ook 
nog, een daverende verrassing. 
Aan de andere kant werd Danny 
in het verleden al twee keer der-
de op de Open en won hij vier 
speelavonden. Deze wapenfeiten 
waren echter minimaal vier sei-
zoenen geleden. Met deze pres-
tatie plaatste Danny zich (terecht) 
weer volop in de spotlights. 

In het tweede niveau bereikten 
Rene Kruit en Huib Gootjes de 
halve finale, maar de finale ging 
tussen Johan Witte en Tjitte Mie-
dema. Johan won deze avond 
knap van enkele (sub)toppers, 
maar in de finale bleek Tjitte net 
een maatje te groot. Omdat de 
Open gecombineerd werd met 
een gewone speelavond waren 
er nog twee niveaus. Het derde 
niveau was de eigenlijke verlie-
zerronde van de Open. 

Speelavond
Volgende week vrijdag 4 oktober 
is de volgende speelavond van de 
Poel’s Eye met hopelijk weer veel 
nieuwe gezichten. Elke darter kan 
zonder opgave 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, ie-
dereen speelt door elkaar, maar 
dankzij het vier niveau systeem 
komt iedereen op zijn eigen ni-
veau terecht. Deelname is geheel 
vrijblijvend en houd geen ver-
plichtingen voor later in het sei-
zoen in. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl nog meer informatie. 

Floor (hoogste uitgooi), winnaar Danny en finalist Erik Jan.

2e Honkbal herenteam 
van Thamen kampioen
De Kwakel - Het tweede honk-
bal herenteam van Thamen is af-
gelopen zaterdag kampioen in 
de 4e klasse honkbal geworden. 
Woensdag 18 september kwam 
HCAW H5 op bezoek en dat werd 
een spannend wedstrijd, met een 
klein niveau verschil, waar na 
twee uur spelen de voorsprong 
6-3 was voor Thamen. Zaterdag-
avond kwam Quick Amsterdam 
H2 op bezoek en dat werd een 
geweldig slag festijn voor de Tha-
men honkballers. Na twee uur 
spelen was de stand 21-1 en kon 
het kampioensfeestje gevierd 
worden. Het team moet nog twee 

wedstrijden spelen in de komen-
de weken, maar de doelstelling 
is ook die te winnen. Het twee-
de honkbalteam heeft een groot 
aantal Japanse spelers in de ge-
lederen. Honkbal is in Japan heel 
groot en daarom staat het in 2020 
ook weer op het programma van 
de Olympische Spelen. De ko-
mende weken gaat het nog heel 
druk worden op de velden van 
Thamen aan de Vuurlijn want er 
zij nog een heel aantal teams in 
de race voor het kampioenschap.
Meer informatie over honkbal? 
Stuur dan een e-mail naar info@
thamen.info.

Zilver en brons in Den Helder
Hoogste score voor Cock 
Tucker na sjoelavond
Aalsmeer - Donderdag 19 sep-
tember werd er voor de tweede 
keer gesjoeld dit seizoen. Er zijn 
nog geen persoonlijke records 
gesneuveld tijdens deze twee 
competitiewedstrijden, waar-
schijnlijk mede doordat er nu om 
en om nieuwe en oude sjoelbak-
ken staan. Cock Tukker en Patrick 
Haring gooiden wel 1 keer een 
152 uit. Het was ook Cock Tuk-
ker die met 27 punten de hoog-
ste score behaalde in de hoofd-
klasse. Gevolgd door Petra Hou-
weling en Kees Kuypers. In de A-
klasse was de hoogste eer voor 
Theo van Leijden, op twee Kees 
Verbruggen en plaats drie voor 
Marja Springin’t Veld. In de B-klas-
se was Pim van der Meer onver-
slaanbaar, gevolgd door Jan Al-
derden en Cock van der Vlugt. In 
de C-klasse was Jan Geleijn Dzn. 

deze keer de beste, Mahjan Ya-
ri werd tweede en Wim van der 
Geest eindigde op plaats drie. 

Triosjoelen
Bij het Triosjoelen in Den Helder 
op 14 september werd er door 
de familie Houweling een twee-
de plaats behaald. Moeder Marry 
Verhoeven, dochters Petra Hou-
weling en Elisa de Jong behaalde 
zilver, achter het winnende trio 
uit Almere, Sandra en Ger Stoel-
horst en Michel Terwijn. Kees Kuy-
pers, Joke Schagen en Cock Tuk-
ker sleepten de derde prijs in de 
wacht. 
De volgende competitieavond is 
op donderdag 3 oktober en be-
gint om 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Kijk voor uit-
slagen en meer informatie op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Brons voor Kees Kuypers, Joke 
Schagen en Cock Tukker in Den 
Helder.

Tweede plaats voor Marry Verhoe-
ven, Petra Houweling en Elisa de 
Jong.

Derde plaats 
John Tromp

Aalsmeer/Uithoorn - UWTC-
wielrenner John Tromp reed za-
terdag 21 september een 60+ 
wedstrijd in Rotterdam. John zat 
in de succesvolle ontsnapping 
van acht man die al vroeg in de 
wedstrijd plaatsvond. Deze kop-
groep wist het peloton op twee 
ronden achterstand te rijden. Er 
werd flink gedemarreerd in kop-
groep, maar niemand kwam 
meer weg. In de eindspurt won 
Nederlands Kampioen Ron Paf-
fen met overmacht. Willem Hus 
werd tweede en John Tromp der-
de. In de wedstrijd voor 70+ werd 
UWTC-lid Leen Blom negende. 

spectaculair en dat is alleen maar 
mooi en beter voor de competitie. 
Rob Koers en Karel Doppeldecker 
waren de verrassende winnaars 
met 5229 punten. Gevolgd door 
Jos en Paul Springint’veld met 
5149 punten en Arie Brouwer en 
Corrie Feenstra met 5008 pun-
ten. De poedelprijs mochten Ger-
da en Gerard met 3952 punten in 
ontvangst nemen. Bij het harten-
jagen was Esther van der Hoorn 
die verrassend toesloeg met to-
taal 172 punten. Op twee Ingrid 
Bartels met 181 punten en plaats 
drie is behaald door Marcel Schijf 
met 187 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Sjaak Schijf met 
282 punten. De volgende kaart-
avond is op vrijdag 4 oktober en 
iedereen is welkom. Aanvang 
20.15 uur. Aanwezig: 20.00 uur in 
het clubhuis van FC Aalsmeer aan 
de Beethovenlaan. 

Dansseizoen start eind september
Breakdance in Aalsmeer 
Aalsmeer - Vanaf september is 
DanceSport Academy NL, geves-
tigd aan de Oosteinderweg 287f, 
gestart met het geven van les-
sen Breakdance. Onder leiding 
van docent Okke Pieterse kunnen 
jongens en meiden vanaf 7 jaar 
kennis maken met deze nieuwste 
dansvorm. Okke is onlangs afge-
stuurd aan De Dansopleiding in 
Utrecht en is naast docent actief 
als danser in verschillende Battles 
met zijn crew Class 3-E. Wil jij ken-
nis maken met Okke en deze vet-
te dansvorm? 

Gratis proefles
De lessen Breakdance worden ge-
geven op de woensdagmiddag 
van 16.30 tot 17.30 uur. De eer-

ste les wordt altijd gezien als gra-
tis proefles. 
Naast Breakdance heeft 
DanceSport Academy NL een 
breed aanbod aan verschillende 
dansstijlen. Voor de lessen Stijl-
dansen (zondagavond), Salsati-
on (dinsdagavond) en Minidan-
ce (zaterdagochtend) is het nog 
mogelijk om een gratis proefles 
te volgen. Het dansseizoen gaat 
eind september echt van start 
dus zorg dat je er snel bij bent 
om een seizoen lang verzekerd te 
zijn van één of meerdere feestjes 
per week! Reserveer nu jouw gra-
tis proefles via www.dancesport-
academy.nl of mail naar info@
dancesportacademy.nl voor meer 
informatie. 

Weersvoorspellingen bijzonder slecht
Zevende editie Tour de 
Poel afgelast!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
29 september stond de jaarlijk-
se fietstocht ‘Tour de Poel’ p de 
agenda. Stond, want de orga-
nisatie, Stichting TeamTimmer-
man, heeft met pijn in het hart 
besloten deze fietstocht af te ge-
lasten. De weersvoorspellingen 
voor komende zondag zijn dus-
danig slecht, dat er naar verwach-
ting een lage opkomst zal zijn. De 
beslissing langer uitstellen, zodat 
er een beter zicht is op de weers-
voorspellingen, is niet wenselijk. 
Nu kunnen mensen nog tijdig in-
gelicht worden door middel van 
onder andere de krant en social 
media. 
De fervente wielrenner stapt mis-
schien nog onder alle weersom-
standigheden op de fiets. Maar 
de recreanten, die ook altijd in 
grote getalen aanwezig zijn bij 

dit evenement zullen begrijpe-
lijk afhaken. Het is met pijn in het 
hart, want het organiseren van de 
tocht geeft de TeamTimmerman-
leden altijd veel voldoening. De 
deelnemers aan de tocht komen 
altijd met veel enthousiasme en 
complimenten weer terug bij de 
finish. 
Daarnaast is er ook altijd een 
goed doel gekoppeld aan de 
fietstocht. De opbrengst van de 
tocht was dit jaar bedoeld voor 
de Mike Multi Foundation. Deze 
inkomsten loopt de stichting nu 
dus helaas mis. Wilt u alsnog het 
goede doel steunen, dan is er de 
mogelijkheid om een donatie te 
doen via Stichting TeamTimmer-
man NL60RABO 0395.3130.66. 
Op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws kan via Facebook 
of www.teamtimmerman.nl.

Trainen voor Paralympics in 2020
Nieuwe outfits voor Imke 
en Larissa van MMF
Aalsmeer - In april is Mike Mul-
ti Foundation een samenwerking 
aangegaan met Imke Brommer 
en Larissa Klaassen. Zijn doen 
samen aan paracycling, fietsen 
voor mensen met een handicap. 
De dames zijn druk in training ter 
voorbereiding op de Paralympics 
van 2020 in Tokio. Hier kunnen zij 
wel wat steun bij gebruiken en 
dus heeft de Foundation nieuwe 
outfits voor de dames verzorgd. 
Trainingspakken, broeken, shirts, 
tassen, alles wat nodig is voor een 

goede training en wedstrijd. La-
rissa is vrijwel blind, en Imke is de 
ziende ‘piloot’ en samen vormen 
zij een succesvol duo, wat hoopt 
met een medaille thuis te komen 
volgend jaar.
Heidi Bruin van de Mike Mul-
ti Foundation vertelt: “Wat deze 
meiden presteren is natuurlijk ge-
weldig, en wij zijn enorm trots op 
ze. Het is mooi dat wij ze op deze 
manier kunnen steunen om hun 
doel te bereiken volgend jaar in 
Tokio.” 
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Nog plaats bij jeugdafdelingen
Zwemseizoen Oceanus 
goed van start
Aalsmeer - Het zwemseizoen is 
nu drie weken bezig en de trai-
ners van Oceanus zien al goede 
vorderingen bij de diverse zwem-
mers en afdelingen, maar wat ze 
ook zien is dat er bij de jeugdaf-
delingen nog wel plaats is voor 
wat sportieve jongens en meiden 
van 6 tot 16 jaar. Heb jij nog niet 
kunnen kiezen wat voor sport je 
nu echt wil gaan doen? Of heb je 
eindelijk je rooster onder de knie 
en is er nog ruimte voor een leuke 
sport? Kom dan eens kijken bij de 
Jeugd en tiener-trainingsgroepen 
op maandag, dinsdag en don-
derdag waar je beter leert zwem-
men en misschien wel doorgroeit 
naar de (minioren) wedstrijd-
zwemmers. Of wil je met een bal 
aan de slag? Ook bij de waterpo-
lo (jeugd) worden nog meiden en 
jongens gezocht die de teams ko-
men versterken. Maar wat dacht 
je van Vinzwemmen of Triathlon? 

Is dat iets om uit te proberen. 
Binnen de vereniging zijn er di-
verse mogelijkheden. Kom twee 
keer gratis meezwemmen op een 
dag en volg training naar keu-
ze om te kijken wat jij het leuk-
ste vindt. Meld je direct aan via  
komzwemmenbijoceanus.nl. 
PS: Hou ook de website www.
Oceanusaalsmeer.nl in de gaten 
voor allerlei zwemnieuws. 

Duel der Luken in tweede 
ronde AAS jeugdschaken
Aalsmeer - In de tweede ron-
de van het jeugdschaken bij AAS 
stond Luuk versus Luuk op het 
programma. Luuk B. opende wat 
eigenaardig, maar verkreeg door 
niet adequaat optreden van Luuk 
V. toch een goede stelling. Bij een 
dreigende kwaliteitswinst dacht 
Luuk V. dat dames slaan verplicht 
is, maar die regel is slechts erg lo-
kaal bekend. Luuk B. sloeg dus 
gewoon een toren met een loper. 
Daarna werd er hier en daar wat 
fouten gemaakt, maar Luuk B. liet 
Luuk V. niet meer slippen en won 
even verdiend als onverwacht.
In de partij van Simon (6 jaar) te-
gen Pieter (12 jaar) deed zich 
een grappig voorval plaats. Pie-
ter rokeerde door eerst de toren 
te zetten en daarna de koning. 
Lang, lang geleden mocht dit, 
maar nu niet meer. Simon claim-
de dat Pieter de toren moest zet-
ten in plaats van te rokeren. De 
HAR (Henk Arbiter) werd er bij 
gehaald en er werd besloten dat 
Pieter nog één keer zo mocht ro-
keren, maar voortaan toch eerst 
met de koning. Simon liet zich 
hierdoor niet uit het veld slaan en 
hakte Pieter van het bord.

Jongste jeugdlid ooit
De AAS jeugdcompetitie heeft er 

het jongste jeugdlid ooit bij: Da-
ria Rudolph, 4 jaar jong, de jong-
ste telg uit het schaakgezin Ru-
dolph. Veteraan Kai was nog een 
maatje te groot en de partij ging 
verloren. Maar Daria toont zeker 
potentie en het is interessant of 
het tweede postulaat van de Leur 
waar gaat worden, namelijk: “De 
jongste wordt de beste..”
In totaal waren er acht partijen 
en was er veel te zien. Konrad zet-
te Max mat en zag tot zijn verba-
zing Max doodleuk rokeren. Hier 
moest de wedstrijdleiding toch 
onverbiddelijk zijn en Max er op 
wijzen dat je niet mag rokeren 
als je schaak staat en dat bij mat 
de partij beëindigd. Nieuw is ook 
Rowan, die het goed deed, maar 
derde stapper Bryan deed het 
toch beter en scoorde een punt. 
Storm ging ten onder tegen Ro-
bert, die sportief als altijd, daarna 
zijn tegenstander uitlegde hoe 
hij de opening beter had kunnen 
spelen. Christiaan had het moei-
lijk tegen Rink, maar wist uitein-
delijk wel te winnen. Rune won, 
licht verrassend van Marien die 
per ongeluk zijn paard aan raak-
te en daardoor een stuk verloor, 
maar wel een echte AAS, aanra-
ken is zetten!
Door Ben de Leur

De jongste aanwinst bij de jeugschakers van AAS: Daria Rudolph.

Schaatstrainingsgroep VZOD
Skeelers weer in de kast, 
schaatsen uit het vet!
Kudelstaart - Afgelopen dinsdag 
was al weer de een na laatste keer 
dit seizoen dat er op de Skeeler-
baan in Kudelstaart werd geskee-
lerd door de jeugd van de Schaats-
trainingsgroep VZOD onder bege-
leiding van gediplomeerde trainers. 
Dit jaar zijn de jeugd en de volwas-
senen, die trainen op de dinsdag, 
alsmede de trainers zelf in een mooi 
VZOD skeelershirt gestoken. 

Schaatsseizoen
Het was een warme zomer met 

vele mooie skeeleravonden en 
er wordt al weer uitgekeken naar 
volgend voorjaar. Maar eerst start 
op 28 september aanstaande het 
schaatsseizoen! Er zijn nog enke-
len plaatsen vrij tijdens het fami-
lieuur op zaterdagmiddag (van 
16.40 tot 17.50 uur) voor zowel 
kinderen als volwassenen. Kijk 
voor meer informatie en opga-
ve op: www.stgvzod.nl of neem 
contact op met secretaris Jeroen 
Buskermolen via secretaris@stgv-
zod.nl.

Basketballers U14 van 
BVA in topvorm!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
speelde het U14 team van Bas-
ketball Vereniging Aalsmeer 
een thuiswedstrijd tegen de 
Blue Stars uit Diemen. Blue Stars 
kwam goed en fel uit de start-
blokken en maakte de eerste sco-
res in de wedstrijd door hun vrije 
worpen raak te schieten. Geluk-
kig pakte Aalsmeer de draad snel 
op en wist het team uit Aalsmeer 
al snel 9-2 voorsprong te beha-
len. Na nog een snelle lay up 
van Blue Stars werd het laatste 
punt van het eerste kwart ge-
scoord door Aalsmeer, waardoor 
de stand in het eerste kwart werd 
bepaald op 11-4 in het voordeel 
van Aalsmeer. Blue Stars bleek 
moeite te hebben met het leng-
teoverwicht en de snelle omscha-
keling van Aalsmeer. De heren uit 
Aalsmeer konden vaak vanuit de 
rebound, of een steal scores vin-
den. Grotendeels door deze sco-
res eindigde het tweede kwart 
met een score van 24-11 in het 
voordeel van Aalsmeer. Het der-
de kwart werd geopend met een 

score van Blue Stars, waardoor 
Aalsmeer direct wakker werd ge-
schud en weer enorm fel in de te-
genaanval ging. En met resultaat, 
want Aalsmeer maakte direct een 
10-0 run op Blue Stars. Het der-
de kwart is dan ook het sterkste 
kwart van de Aalsmeerders, met 
scherpe verdedigende druk en 
vlotte aanvallen wisten de man-
nen de score van 47-19 te berei-
ken. In het laatste kwart kakten 
de mannen van Aalsmeer een 
beetje in, het spel werd trager en 
er werd niet meer voor elke bal 
gevochten, terwijl Blue Stars juist 
wel hard door bleef spelen. Des-
ondanks het lengte- en ervaring 
verschil weet Blue Stars hierdoor 
het laatste kwart met 8-14 te win-
nen, wat leidde tot de uiteindelij-
ke score van 55-33. Een knappe 
en zeker verdiende overwinning 
voor Aalsmeer.
De volgende thuiswedstrijd van 
de U14 jongens is op zondag 6 
oktober om 12.00 uur in sporthal 
de Proosdijhal. Kom langs om de 
jongens aan te moedigen!

Diverse activiteiten zaterdagmiddag
Feestelijke opening van 
vernieuwde atletiekbaan

Aalsmeer - Zaterdag 28 septem-
ber vanaf 14.30 uur wordt bij Atle-
tiekvereniging Aalsmeer de nieu-
we atletiekbaan feestelijk in ge-
bruik genomen. Kom gerust kij-
ken hoe mooi de baan geworden 
is en neem je hardloopschoenen 
mee voor een proefrondje. De lo-
coburgemeester Robert van Rijn 
zal om 15.00 uur de atletiekbaan 
officieel openen. Aansluitend zijn 
er allerlei leuke activiteiten, zoals 
een gratis 400 meter baanloop 
voor alle niveau’s, demonstra-
ties van diverse atletiekonderde-
len en een 1500 meter baanloop. 
Voor de kleintjes is er een spring-

kussen. Verder zijn er sponsorac-
ties om geld op te halen voor het 
nieuwe clubgebouw, zoals een 
loterij met leuke prijzen ter be-
schikking gesteld door winke-
liers. En er worden nog oude stuk-
jes baan verkocht. 
Voor de 1500 meter wedstrijd 
kan ook vooraf online ingeschre-
ven worden via inschrijven.nl. Er 
wordt een indeling gemaakt van 
12 tot 15 gelijkwaardige lopers 
per keer op basis van de te ver-
wachte eindtijd. De tijdregistra-
tie gaat via chips. De start van de 
1500 meter wedstrijd is om 16.30 
uur. Tot uiterlijk 16.00 uur deze 
dag kan eenieder zich hiervoor 
inschrijven in bij het wedstrijd-
secretariaat nabij de baan. Rond 
17.15 uur is dan de prijsuitreiking 
en de loterij. Om 18.00 uur is on-
geveer het einde van de festivitei-
ten. Er is een snackkar aanwezig 
voor degenen die willen blijven 
eten. Meer informatie over spor-
ten bij AVA of lid worden? Kijk dan 
op www.avaalsmeer.nl of kom za-
terdag gezellig langs!

Iedereen, ongeacht leeftijd, kan meedoen!

Cursus hardlopen voor 
beginners bij AVA
Aalsmeer - Op zaterdag 5 okto-
ber start er een zes weken duren-
de beginnerscursus hardlopen 
bij Atletiekvereniging Aalsmeer. 
En de mooie nieuwe baan is mis-
schien wel net de stimulans die je 
nodig had. Heb je altijd al willen 
weten of hardlopen iets voor je is, 
maar weet je zelf niet goed hoe je 
dat het beste kunt aanpakken? Of 
heb je al eerder hard gelopen en 
wil je weer beginnen? Dan is de-
ze cursus echt iets voor jou. Aan 
het einde van deze cursus ben 
je in staat om 20 minuten ach-
ter elkaar hard te lopen. Je gaat 
dit voorzichtig opbouwen aan de 
hand van een verantwoord be-
ginners schema. Met één geza-
menlijke training en één of twee 
thuistrainingen van 30 tot 45 mi-
nuten per week zul je zien hoe 
snel jij vooruit gaat en hoe leuk 
hardlopen kan zijn. De groep 
traint onder leiding van een gedi-
plomeerde trainer. De nadruk ligt 
op gezellig, samen trainen en een 
verantwoorde opbouw. Iedereen 

kan aan deze cursus meedoen, 
ongeacht leeftijd of conditie. Een 
warming-up, looptechniek, een 
kern en een cooling down zijn 
vaste onderdelen van de praktijk-
training. Maar tijdens deze cur-
sus leer je ook allerlei dingen die 
met hardlopen te maken hebben, 
zoals techniek, schoenen en kle-
ding, voeding en afvallen, blessu-
res en blessurepreventie. De trai-
ningen vinden plaats op de nieu-
we atletiekbaan, gelegen aan de 
Sportlaan. De training is op za-
terdagochtend van 09.00 tot on-
geveer 10.30 uur. Daarna kun je 
onder het genot van een kop-
je koffie of thee nog even bijko-
men of napraten. Na 6 weken kun 
je doortrainen naar 5 kilometer 
en wordt met elkaar meegedaan 
aan een 5 kilometer wedstrijd. 
De kosten voor de gehele cursus 
zijn 35 euro per deelnemer. Aan-
melden kan bij Annemieke Hol-
lander via trainen@avaalsmeer 
of bel voor meer informatie: 06-
18069374.

Sloeproeien hoofdklasse
3e Plaats op Veerse Meren 
voor team Aalsmeer
Aalsmeer - De zevende wedstrijd 
in de hoofdklasse Sloeproeien 
werd in Kortgene in Zeeland ge-
roeid. Zelfs voor het team uit 
Aalsmeer is dit een behoorlijke 
afstand qua reistijd. Maar uitein-
delijk kwamen er toch maar liefst 
74 teams naar deze wedstrijd toe. 
Dit jaar had de organisatie de 
wedstrijd op de Veerse Meren 
verlengd naar een afstand van 
16,3 kilometer lang. Een mooie 
afstand op een prachtige locatie 
in Zeeland. Echter ook direct een 
locatie waar altijd wind en stro-
ming staat. De wedstrijd ging dus 
een best pittige opgave worden. 
Het Westeinder Sloeproei Team 
uit Aalsmeer mocht om 12.10 uur 
beginnen aan de wedstrijd. Ge-
zamenlijk met drie andere sloe-
pen werd er gestart en het team 
was direct goed weg. De startpo-
sitie viel goed uit voor het team 
uit Aalsmeer. Twee grote concur-
renten in de hoofdklasse start-
ten een groep eerder, en daar kon 
dus mooi naar toe geroeid wor-
den. Het eerste stuk van de route 
was vol tegen de wind in. De Poly-
ester uit Aalsmeer profiteerde op 
dit stuk optimaal van de snelle-
re sloepen uit haar startgroep en 
hierdoor liep het team snel in op 
de concurrenten in de voorgaan-
de groep. Zelfs tegen de wind in 
werden snelheden van tegen de 

9 kilometer per uur gehaald. De 
eerste keerboei werd optimaal 
genomen en voor de wind liep 
de snelheid direct op richting 9.4 
kilometer per uur. Voor de ‘lom-
pe’ sloep uit Aalsmeer is dit een 
hele hoge en mooie snelheid en 
het team was dan ook in staat om 
snellere sloepen bij te houden. 
De twee grote concurrenten wer-
den dan ook heel snel ingehaald. 
Deze voorsprong gaf het team 
uit Aalsmeer vleugels. Het tem-
po en de snelheid bleef dan ook 
zeer hoog. Bij de laatste keerboei 
ging de route weer vol tegen de 
wind in, terug naar de finish. In-
middels stond er toch wel een 
stevige windkracht 4 op de Veer-
se Meren. Maar wederom werd er 
optimaal geprofiteerd van snel-
lere sloepen en bleef de Polyes-
ter op koers voor een prachtige 
klassering. Na 1 uur, 50 minuten 
en 59 seconden kwam het team 
uit Aalsmeer over de finish. Iedere 
roeier was volledig kapot en he-
lemaal tot het spreekwoordelijke 
gaatje gegaan. 
En wederom was de vraag of dit 
voldoende was voor een podi-
umplaats. En dat was het dit-
maal. Het team uit Aalsmeer ein-
digde op een prachtige 3e plaats 
in Kortgene. De laatste wedstrijd 
in de hoofdklasse vindt plaats op 
zaterdag 4 oktober in Langweer. 

Weer winst Bert van Dam 
bij dartcompetitie
Aalsmeer - Op 17 september was 
er helaas geen darten, maar op 
10 september was dat er wel. De 
opkomst was al weer wat beter 
dan op de eerste avond. Gerben 
de Vries en Kees de Lange waren 
ook van de partij en zij speelden 
gelijk een degelijk potje darts. 
Kees wist deze avond als twee-
de te eindigen en Gerben als der-
de. Wederom was Ben van Dam te 
sterk voor iedereen en zo kon hij 
als de grote winnaar huiswaarts. 
Het blijft een raar spel, want thuis 
raakt Peter Bakker gemakkelijk de 
juiste vakjes, maar zodra er echt 
tegen een tegenstander gegooid 
moet worden is het een ander 
verhaal. Schijnbaar gaat toch de 
adrenaline een rol spelen. De dar-
ters hopen dat nog meer mensen 
dit in de praktijk willen gaan on-
dervinden en eens een avondje 

komen kijken en meespelen en 
zien of het spel je pakt.
Afgelopen week zijn in de West-
wijk-zuid van Amstelveen bijna 
1000 flyers rondgedeeld en nu 
maar afwachten of daar nog nieu-
we enthousiaste darters uit ko-
men. Minimum leeftijd is 16 jaar. 
Entree is 2,50 euro. Iedere dins-
dagavond starten de wedstrijden 
om 20.00 uur in buurthuis ‘t Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat 
55. Iedere avond staat op zich, er 
is geen lidmaatschap vereist.

Extra dartavond
Aanstaande vrijdag 27 septem-
ber wordt een extra dartavond 
georganiseerd voor liefhebbers. 
Dit open huis’ begint eveneens 
om 20.00 uur in ‘t Middelpunt. De 
volgende reguliere dartavond is 
op dinsdag 1 oktober.






