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 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 !

Hoe hectischer ons leven wordt, hoe belang-
rijker het is om goed te kunnen ontspannen. 
Daarom is het belangrijk dat je extra aan-
dacht besteedt aan de inrichting van je huis. 
Je moet er kunnen bijkomen van de dage-
lijkse drukte en dat lukt niet goed als het 
huis qua inrichting niet in balans is. Ook een 
te vol huis kan een blokkade vormen voor 
het mentale welbehagen. Rust in huis geeft 
rust in je hoofd. Met de onderstaande tips 
creëer je jouw eigen oase van rust.

Creëer jouw eigen oase van rust

Neutrale kleuren
Natuurlijk kan het heel verfrissend werken om 
felle kleuren in je interieur te verwerken, maar 
zorg er in elk geval voor dat je dat niet over-
drijft. Je kunt er beter voor kiezen om de felle 
kleuren bijvoorbeeld als accessoireskleur te kie-
zen en de basis wat neutraler te houden. Met 
tinten als wit, grijs, beige en zwart zit je eigen-
lijk altijd goed. Maak het allemaal niet te bont, 
al lijkt dat misschien soms verleidelijk. Nu weet 
je ook meteen waar we dit gezegde aan te dan-
ken hebben!

Haal de natuur in huis
De plek waar de mens het beste tot rust komt, is 
de natuur. Logisch, want we zijn zelf onderdeel 
van de natuur. Maar omdat we onszelf huizen 
aanmeten met veel onnatuurlijke materialen erin, 
staan we steeds verder van de natuur af. Je kunt 
het tij keren door je interieur voor een belangrijk 
deel te laten bestaan uit natuurlijke producten. 
Hout is daarbij natuurlijk een voor de hand lig-
gende keuze, maar denk ook eens aan graniet of 
marmer als basis. Houd bovendien rekening met 
voldoende lichtinval, want we presteren beter als 
we onszelf aan voldoende daglicht blootstellen.

Minimalistische inrichting
Kom je wel eens bij iemand thuis waar je moet 
oppassen bij elke stap die je zet, om niets om 
te stoten? Of herken je dit in je eigen interieur? 
Sommige mensen zetten elke vierkante meter 
in huis vol, terwijl je juist de ruimte nodig hebt 
om je goed te kunnen ontspannen. De ideale 
huiskamer is er eentje met een beperkt aantal 
mooie grote meubelen van hoge kwaliteit. Ver-
der geen gedoe. Een bijkomend voordeel is dat 
je daardoor ook minder schoonmaakwerk hebt. 
Immers, alles wat je in huis zet, moet je ook ge-
regeld afstoff en!

Comfortabel zitten
Neem nooit overhaaste beslissingen als je zit-
meubelen koopt en bespaar zeker niet op kwa-
liteit. Het is in fi nancieel opzicht misschien ver-
leidelijk om een heel goedkoop meubelstuk te 
kopen, maar als je het vervolgens na een jaar al 
bij het grofvuil zet, is het alsnog een dure aan-
koop geweest. Zorg ervoor dat je er volledig 
van overtuigd bent dat je lekker zit, voordat je 
tot aankoop overgaat. Let ook op ergonomie, 
een zitmeubel moet comfortabel zijn, maar ook 
een gezonde zithouding is belangrijk.

Tekst: Eveline Steenaart

Op zaterdag 2 oktober vindt de NVM Open Hui-
zen Dag plaats. Normaal gesproken stellen ko-
pers dan hun huis open en kunnen geïnteres-
seerden zonder afspraak en zonder makelaar 
een kijkje nemen. De komende Open Huizen 
Dag ziet er heel anders uit. Chris van Zantwijk 
van EKZ Makelaars legt uit hoe: “Door corona 
zijn de Open Huizen Dagen steeds niet door-
gegaan. Het was niet verantwoord om meerde-
re mensen in je huis te ontvangen en dat speelt 
nog steeds. Daarnaast is de animo voor huizen 
momenteel zo hoog, dat de bezoekersaantal-
len gigantisch zouden worden. Daarom gaan 
we het anders doen. Je kunt op 2 oktober een 
NVM-makelaar uitnodigen bij je thuis om al je 
woonvragen te stellen. Uiteraard doen de kan-

toren van EKZ Makelaars in Uithoorn en Amstel-
veen hieraan mee.”
Het kopen van een woning is momenteel aan-
trekkelijker dan ooit. De hypotheekrente is his-
torisch laag, huren is beduidend duurder ge-
worden en je geld op de bank zetten levert 
niets op. Bovendien nam de overheid nog wat 
stimuleringsmaatregelen, zoals de schenkings-
vrijstelling voor ouders en grootouders en de 
afschaffi  ng c.q. verlaging van de overdrachts-
belasting onder bepaalde voorwaarden. Ko-
pen dus! Maar dan moeten er wel woningen be-
schikbaar zijn en dat is – zacht uitgedrukt – on-
voldoende het geval. Het kabinet mag dan am-
bitieuze plannen hebben voor het bouwen van 
grote aantallen huizen, de PFAS- en stikstofpro-
blematiek steken daar vooralsnog een fl inke 
stok voor. 

Stel al je woonvragen op 
de NVM Open Huizen Dag

Andere omstandigheden vragen om een nieuwe aanpak. De NVM Open Hui-
zen Dag op 2 oktober krijgt een heel ander karakter.

Foto (Chris van Zantwijk): Ingrid van Heeteren
Beeld makelaars voor huizen

Antwoord op alle woonvragen
Chris: “De krapte op de woningmarkt heeft de 
prijzen enorm opgedreven. Veel mensen heb-
ben onzekerheden en vragen over hun kansen 
op de woningmarkt. We horen vaak: ‘Wij ma-
ken toch geen kans’. Maar als je zelf niet door-
stroomt, kan een ander dat ook niet. Soms 
moet je je eisen of je zoekgebied bijstellen. Op 
2 oktober geven wij antwoord op alle mogelij-
ke woonvragen. Moet ik verhuizen, of kan ik be-
ter gaan verbouwen? Is het voor de waardever-
meerdering van mijn huis slim om de keuken 
te vernieuwen? Wat is de échte huidige waar-
de van mijn woning? Wat is de meerwaarde van 
een NVM-makelaar? Is verduurzamen voor mij 
verstandig? Hoe maak ik meer kans op de huidi-
ge woningmarkt?”

Een bezoek is geheel vrijblijvend 
“Ook in deze tijd moeten mensen niet wanho-
pen en zich ook niet gek laten maken. Het ko-
pen van een huis is veel meer dan een fi nanci-
ele transactie. Het gaat om een thuis, om emo-
tie. Op alle woonvragen kunnen wij een des-
kundig advies geven. EKZ kent de markt van ha-
ver tot gort en lokaal kennen we iedere straat-
steen. Een bezoek van een van onze vijf make-
laars is geheel vrijblijvend en zonder enige ver-
plichting. Op 2 oktober staan ook de binnen-
dienstmedewerkers paraat. Je kunt op die dag 

bij onze kantoren in Uithoorn en Amstelveen 
naar binnen stappen met je woonvragen. Een 
afspraak voor een huisbezoek van een makelaar 
op de Open Huizen Dag is snel gemaakt. Daar-
voor ga je naar de site van de NVM, www.nvm.nl 
of je doet het rechtstreeks bij EKZ. Via de web-
site of telefonisch: 0297 567 863 of 020 - 42 62 
452. Het is in deze gekke markt heel fi jn om van 
een expert te horen waar je staat en wat je mo-
gelijkheden zijn.”
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 Zoek je een
nieuwe baan?
Deze vind je bij:

Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

Imke won als pilote, met de visueel 
beperkte Larissa Klaassen achter op 
de tandem, goud op de 1000 meter 
tijdrit bij het wielrennen op de baan. 
Ruben haalde in Tokio bij het 
rolstoeltennis in het enkelspel de 
derde ronde en in het dubbelspel 
zelfs de kwartfinale. Dat was boven 
zijn eigen verwachting. 

Wethouder sport Bart Kabout reisde 
voor de huldiging van Imke Brommer 
af naar Texel waar ze samen met 
Larissa Klaassen werd gehuldigd. 
Imke is geboren in Kudelstaart en 
woont tegenwoordig voor haar sport 
in Apeldoorn. Larissa is een echte 
Texelse. De gemeente Texel organi-
seerde het feestje voor het wielerduo 
bij de wielerronde van Oosterend. 

Bewondering
De verraste Imke kreeg tijdens de 
ceremonie van de gemeente Aals-

meer bloemen en een Wellness-
cadeaukaart voor twee personen. 
Larissa kreeg bloemen en een pakket 
met Aalsmeerse lekkernijen. “We 
kunnen ons nooit helemaal voor-
stellen hoe het is om met een gemid-
delde van ongeveer 60 kilometer per 
uur over de baan te gaan”, zei 
wethouder Kabout in zijn toespraak 
voor Imke en Larissa. “Zeker als je 
achterop zit en bijna niets kunt zien, 
moet je wel heel veel vertrouwen in 
elkaar hebben opgebouwd om dit 
samen te kunnen doen. En we 
kunnen het ons dan wel nooit hele-
maal voorstellen, maar we kunnen er 
wel heel veel bewondering voor 
hebben. Daarbij ben je Kudelstaartse 
voor altijd Imke, dus kom ik als 
wethouder graag naar dit mooie 
eiland om onze felicitaties en waar-
dering over te brengen namens alle 
inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart. En van ontspanning en lekker-

nijen kunnen jullie in deze periode 
vast wel genieten.”

Ereronde en startschot
De wethouder verwees in zijn 
toespraak ook naar het verloop van de 
sportcarrière van Imke. Ze begon op 
de schaats en reed in die tak van sport 
ook al regelmatig in de prijzen. “Je 
reed om zo te zeggen niet alleen pret-
rondjes bij de Loswal in Kudelstaart, 
het werd al snel topsport”, consta-
teerde de wethouder. “En na je over-
stap op de fiets ging het ook weer 
heel snel met de goede resultaten.” De 
wielervrouwen reden na de ceremonie 
op de tandem een ereronde over het 
parcours van de wielerronde van 
Oosterend en verzorgden het start-
schot voor de wedstrijd van de 
amateurs. Of Imke en Larissa in 2024 
in Parijs samen weer voor een 
medaille gaan is nog onduidelijk. De 
dames gaan daarover nog met elkaar 
in gesprek. 

Op naar Parijs
Rolstoeltennisser Ruben Spaargaren 
kreeg thuis in Aalsmeer bezoek van de 
wethouder. Ruben had het doel zich 
voor de spelen te kwalificeren. En 
ging, toen dat gelukt was, vooral naar 
Tokio om ervaring op te doen. Toch 
haalde hij in het enkelspel de derde 
ronde en werd daarin nipt uitgescha-
keld door de nummer twee van de 
wereld die hij het in drie sets nog erg 
lastig maakte. In het dubbelspel werd 
hij samen met Carlos Anker pas in de 
kwartfinale gestuit door het Japanse 
duo Kunieda en Sanada, respectieve-
lijk de nummer één en negen van de 
wereld in het enkelspel. “Je kunt met 
trots terugkijken op deze spelen”, zei 
de wethouder bij zijn bezoek. “En je 
kunt met heel veel vertrouwen vooruit 
kijken naar de spelen van Parijs.” 

Aalsmeerse paralympische sporters 
door gemeente in zonnetje gezet 
Aalsmeer - Met bloemen, cadeaus en eervolle woorden zijn de paralympi-
sche sporters Imke Brommer (23) en Ruben Spaargaren (22) door de 
gemeente Aalsmeer in het zonnetje gezet. 

Tennis on Wheels 
Ruben kwam in 2010 op zijn elfde in 
aanraking met rolstoeltennis nadat 
hij kort daarvoor gehandicapt raakte 
en in een rolstoel belandde. “Hoe jij 
als jonge tiener je leven na zo’n 
tegenslag weer hebt opgepakt door 
te gaan sporten is bewonderens-
waardig”, vond de wethouder. “Dat je 
dat uiteindelijk op dit hoge niveau 
voor elkaar krijgt, verdient heel veel 
respect.” Ruben kreeg van de 
gemeente onder andere een Aals-
meerse vlag. “Kunnen we nu een 
afspraak maken voor over drie jaar”, 
vroeg de wethouder. “Als je in Parijs 
goud haalt, zwaai je dan ook even 

met deze vlag?” Dat leek Ruben wel 
een goed plan. Al zullen ook in Parijs 
regels gelden voor uitingen met 
vlaggen die sporters wel of niet 
mogen laten zien. Naast de Aals-
meerse vlag kreeg Ruben bloemen, 
Aalsmeerse lekkernijen en een 
aanmoedigingspremie voor zijn stich-
ting Tennis on Wheels. Om internatio-
naal aan de top te kunnen blijven 
moet Ruben veel buitenlandse toer-
nooien spelen. De kosten daarvan 
worden gedragen door sponsoren en 
donateurs. Wie daarover meer wil 
weten, of Ruben direct wil steunen, 
kan alle informatie daarover vinden 
op www.rubenspaargaren.nl.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 3 OKTOBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Dienst in Ooster-

kerk, Oosteinderweg 269. Voor-
ganger: Menno Zandbergen. Zie: 
www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Dienst met ds. D. Visser uit 
Amersfoort. Om 16.30u. Dienst 
in Het Lichtbaken, Rijsenhout.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. H. Abbema 
uit Rotterdam en 16.30u. met ds. 
A. Boshuizen uit Voorhout.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Collecte: Ouderenwerk DGA. Zie: 
dgaalsmeer.nl.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Arianne Geudeke (Israëlzondag). 
Thuis kijken: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer (Israëlzondag). 
Organist: Rogier Postma. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Kerk Inn met 
ds. M.J. Zandbergen (Israël-
zondag). Organist: Joshua Prins. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Om 19u. Baan 7 Jongerendienst. 
Info: www.leg.nl 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag 
9.30u. Eucharistieviering. Om 
14u. Poolse dienst met Andrzej. 
Woensdag 6 oktober 10.30u. 
Eucharistieviering en 18u. 
Rozenkrans gebed (Polen).

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst FF zingen. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: https://

sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor. Info: sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

vanaf 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 4 oktober met 
ds. Kees van Velzen. Info: www.
begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. in om de twee weken 
in Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 12 oktober met 
Peter Slagter over ‘Het Bijbel-
boek Openbaring’. Info: 
0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

De meeste kerken houden weer 
diensten waarbij publiek aanwezig 
mag zijn. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

Amstelland - Bij Mantelzorg & Meer 
starten binnenkort twee cursussen 
voor Mantelzorgers. Een cursus leert 
je hoe je ‘het zorgen’ de baas blijft. 
De tweede cursus leert omgaan met 
niet aangeboren hersenletsel bij je 
naaste. Soms is het moeilijk om de 
balans te bewaren en niet over je 
eigen grenzen te gaan als je zorgt 
voor een naaste. 
Bij de cursus ‘De zorg de baas’ leer je 
stil te staan bij je eigen situatie en 
waar nodig veranderingen aan te 
brengen. In vijf bijeenkomsten 
komen de volgende onderwerpen 
aan bod: Omgaan met gevoelens, 
draaglast/kracht, hulp vragen, anders 
leren denken, communicatie en 
assertiviteit en verlieservaringen. De 
cursus start op dinsdag 2 november 
in Hoofddorp en op 17 november in 

Amstelveen. Voor wie de cursus 
liever zelfstandig doorloopt, is deze 
ook beschikbaar als e-learning.
Niet aangeboren hersenletsel kan 
het gevolg zijn van een chronische 
ziekte, een ongeluk of bijvoorbeeld 
een hersenbloeding. De gevolgen 
zijn vaak heel ingrijpend, ook voor de 
partner, familie en vrienden. De 
kennis, tips en handvatten tijdens de 
cursus ‘Omgaan met niet aangeboren 
hersenletsel’ helpen u bij de dage-
lijkse zorg voor uw naaste. De cursus 
bestaat uit vijf avonden en start op 
dinsdag 2 november in Hoofddorp. 
Bel voor vragen of aanmelden 
020-5127250 of mail naar info@
mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden 
kan ook via het inschrijfformulier bij 
de cursusinformatie op de website 
www.mantelzorgenmeer.nl

Cursussen voor mantelzorgers

Kudelstaart - Op woensdag 15 
september om negen uur ‘s morgens 
stond de bus klaar voor het tweede 
uitje dit jaar van de Zonnebloem 
Kudelstaart. Doel was weer een 
geheel verzorgde vaartocht door De 
Biesbosch met de tweede groep 
gasten. Corona regels belette het om 
dit jaar met alle gasten tegelijk te 
gaan varen. Met enthousiaste vrijwil-
ligers op een boot waar alle voorzie-
ningen aanwezig waren om de 
mensen goed van dienst te zijn, werd 
er een paar uur rond gevaren.
Met vooraf koffie met warme appel-
gebak, een uitgebreide lunch en een 
advocaatje met slagroom toe hadden 
de mensen het erg naar hun zin.

Het weer werkte mee en zo kon men 
ook aan dek zitten!

Varen door de Biesbosch met 
Zonnebloem Kudelstaart

Bijbelstudie Begra 
gaat weer starten
Aalsmeer - Weer iedere maandag-
avond gaan de Begra bijbelstudie-
avonden gehouden worden. Op 
maandag 4 oktober is de start. Iedere 
belangstellende wordt uitgenodigd 
om te komen luisteren naar de eerste 
bijbelleraar van het nieuwe seizoen: 
dominee Kees van Velzen. Zijn 
onderwerp zal zijn ‘De betekenis van 
de uittocht uit Egypte, toen en nu’.
De bijbelstudieavonden zijn in 
gebouw Irene aan de Kanaalstraat 12 
en beginnen om 20.00 uur. Vooraf 
(vanaf half acht) wordt koffie/thee 
geschonken en er is geen pauze. 
Rond half 10 wordt de avond afge-
sloten. Weet je welkom, de toegang 
is gratis! Wel handig om van tevoren 
even op te geven in verband met het 
aantal klaar te zetten stoelen. Bel 
hiervoor 0297-360235 of 
06-53284656.

Aalsmeer – In de Bibliotheek in de 
Marktstraat kunnen inwoners op 
donderdag 7 oktober terecht bij 
notaris Geert Labordus en uitvaart-
verzorger Saskia Driezen voor vragen 
over het regelen van testament en 
uitvaart. 
Wat kost een uitvaart? Hoe zit het 
met erfrecht? Voor veel mensen is 
een uitvaart of testament regelen 

een onbekend terrein waar boven-
dien veel misvattingen en misver-
standen over bestaan. “Iedereen 
krijgt ermee te maken, maar er is veel 
onwetendheid. Daarom vinden wij 
het belangrijk om laagdrempelige 
voorlichting te geven”, licht Saskia 
Driezen toe. 
Het inloopspreekuur is gratis, vooraf 
aanmelden is niet nodig. 

Spreekuur over testament en 
uitvaart in de Bibliotheek

Saskia Driezen en notaris Geert Labordus.

Twee vriendinnen genieten van de 

vaartocht en de gezelligheid met elkaar.

Zorgzaam Rijsenhout 
en Rabo Club actie
Rijsenhout – Stichting Zorgzaam 
Rijsenhout doet dit jaar weer mee 
met de actie Rabo Club Support.
Vanaf 4 tot 25 oktober kunnen leden 

Aalsmeer - Zondag 3 oktober om 
18.30 uur vindt er na anderhalf jaar 
eindelijk weer een zangdienst plaats in 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat. Op 
deze avond is iedereen weer van harte 
uitgenodigd om samen te komen 
zingen en te komen luisteren naar 
enkele solo stukken. Hugo van der 
Meij zal de zang begeleiden op het 
prachtige Knipscheer orgel. Hugo is 
ondertussen geen onbekende meer in 
Aalsmeer, hij verleent vaker medewer-
king aan zangdiensten en hij is ook 
geregeld te horen tijdens de eredienst. 
Bertus Buijs zal in samenwerking met 
Hugo een gedeelte van de zang bege-
leiden op de piano en zal hierbij 
samen met René Spaargaren ook 
zingen. Zowel Bertus als René zijn vaak 
te horen tijdens de eredienst in de 
Dorpskerk. Voor deze zangavond is er 
gekozen om nummers te gaan zingen 
die hun oorsprong vinden in de 

Psalmen. Naast de Psalmen versies uit 
de oudere zangbundels staan er ook 
prachtige Psalmenteksten in de 
Opwekkingsbundel. Deze avond zullen 
onder andere ‘Als een hert dat verlangt 
naar water’ en ‘Create in me a clean 
heart’ gezongen worden. Daarnaast zal 
Psalm 27 gespeeld worden in een 
versie die veel oud Eltheto leden erg 
bekend zal voorkomen. Alles bij elkaar 
zal het dus een combinatie zijn van 
‘oude’ en ‘nieuwe’ Psalmen onder-
steund door prachtige orgel-, piano- 
en zangbegeleiding. Kortom: het 
belooft weer een ouderwets prachtige 
avond te worden. Door de nieuwe 
regelgeving omtrent corona is een 
ieder welkom zonder vooraf aan te 
melden. Er is tevens genoeg ruimte in 
de kerk om afstand te kunnen houden. 
De avond zal onder leiding staan van 
de eigen wijkpredikant dominee G.H. 
de Ruiter. 

Zondag zangdienst in Dorpskerk

hun stem uitbrengen, onder andere 
op Stichting Zorgzaam Rijsenhout. 
De Stichting die op komt voor alle 55 
plussers in Rijsenhout. Stemmen kan 
via www.rabo-clubsupport.nl/
stemmen. Iedere stem telt voor meer 
geld voor Zorgzaam Rijsenhout.

Volg of vlog...
Aalsmeer - Slechts twee letters omge-
draaid: Van volger naar vlogger... Tja, 
foutje bedankt. Wel eentje die een 
glimlach tevoorschijn tovert.









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

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne wet bestuursrecht kan een belanghebbende 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 ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
30 september 2021

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

SNOEIBOOT VAART UIT OP 2 OKTOBER 

Eilandeigenaren op de Westeinderplassen hebben op zater-
dag 2 oktober weer de mogelijkheid om hun snoeihout gratis 
af te voeren door het te brengen naar de snoeiboot:
09.00-12.00 uur:  Schuilhaven de Winkel 
 aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur:  Baggerdepot Otto 
 aan de doorgang Grote Brug 

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.
-  Ambachtsheerweg (kad.perc. D5633), (Z21-070478), het 

uitvoeren van een reconstructie aan de rijbaan en het fiets-
pad 

-  Berkenlaan 7, 1431 JD, (Z21-070431), het vergroten van de 
woning en het plaatsen van een dakopbouw. Toelichting: 
deze aanvraag is eerder behandeld en gepubliceerd onder 
zaaknummer Z21-048215. Op deze aanvraag is abusie-
velijk vroegtijdig een besluit genomen. De behandeling 
wordt nu voortgezet onder het nieuwe zaaknummer Z21-
070431.

-  Zandoogjestraat 2, 1432 NL, (Z21-070397), het plaatsen 
van een puincontainer op de eigen parkeerplaats van 2 tot 
en met 27 oktober 2021 

-  Oosteinderweg 53B, 1432 AD, (Z21-070268), het plaatsen 
van een sierhek met poort en toegangshek als erfafschei-
ding 

-  Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z21-070025), het bouwen van 
een gezondheidscentrum met daarboven 6 appartemen-
ten 

-  Linnaeuslaan 2, 1431 JV, (Z21-069689), het plaatsen van 
een stretchtent zonder zijwanden t.b.v. buitenlessen voor 
een periode van maximaal 10 jaar 

-  Kerkweg 34, 1432 EJ, (Z21-069567), het plaatsen van een 
dakopbouw op de bestaande uitbouw 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Mr. Jac. Takkade 33, 1432 CB, (Z21-048211), het verbouwen 

van twee verwaarloosde woningen. Verzonden: 21 sep-
tember 2021

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Gemaalstraat 2, 1432 JX, (Z21-058223), het plaatsen van 

een erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 24 
september 2021

-  tussen de Frans de Bieslaan en de Zwarteweg (kad.perc. 
C7380), (Z21-051435), het bouwen van twee appartemen-
tengebouwen met 56 woningen. Verzonden: 24 septem-
ber 2021

 
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:
-  Oosteinderweg 287, 1432 AW, (Z21-031931), het aanbren-

gen van beschoeiing, het graven van water en het aanleg-
gen van parkeervoorzieningen ten behoeve van het reali-
seren van 24 haven aanlegplaatsen voor een periode van 
10 jaar. Verzonden: 24 september 2021

-  Stommeerkade 80 (bouwplan Parkmeer - kad. perceel C 
7571), (Z21-044934), het bouwen van een vrijstaande wo-
ning. Verzonden: 22 september 2021

-  Aalsmeerderweg 491, 1432 ED, (Z21-053617), het verbre-
den van de doorgang tussen de keuken en de woonkamer 
door het verwijderen van een draagmuur. Verzonden: 22 
september 2021

 
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg t.h.v. nrs. 250-276, (Z21-056197), het 

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt 
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:  08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

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

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of 
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aals-
meer meldingen over de openbare ruimte behandelt en op-
lost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte 
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend 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: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 porte-
feuilleverdeling 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht 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 desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact met ons op voor het maken van een afspraak, via 0297-
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de 
volgende tijden:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Böhm M.A. 18-01-1995 22-09-2021 
Brzozowska K. 06-10-1974 21-09-2021
Habdas M.K. 12-11-1990 22-09-2021
Józefów L.J. 19-06-1996 22-09-2021
Kralewicz K. 07-03-1983 24-09-2021
Kurczab M.H. 06-02-1992 22-09-2021
Mazurowska A.D. 13-03-1995 21-09-2021
Mieczkowski D.P. 17-03-1983 24-09-2021
Nosal I.G. 11-10-1995 24-09-2021
Spadło P.K. 19-02-1987 21-09-2021
Wiewióra M.M. 18-01-1996 22-09-2021
Zielińska I.A. 09-12-1975 21-09-2021
Zieliński M. 15-05-1983 22-09-2021

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

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

uitvoeren van kleinschalig bodemonderzoek op het trot-
toir voor het appartementencomplex door middel van het 
handmatig plaatsen van 3 boringen 

VERKEERSBESLUITEN
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Saturnus-

straat 
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Rozenstraat

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

COLLECTEVERGUNNING AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening de volgende collectevergunning is aangevraagd:
•	 In	de	gehele	gemeente	(Z21-071100)	huis	aan	huis	collec-

teren op 15 november tot 20 november 2021, ontvangen 
28 september 2021

TER INZAGE

t/m 29-10-21 Ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeer-
derweg 333, Aalsmeer (Z20-063772)

t/m 04-11-21 Ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 
78e Kudelstaart (Z20-061559)
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AGENDA

DONDERDAG 30 SEPTEMBER:
*  Computerinloop in bibliotheek 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
*  Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751 in Rijsenhout open 
van 10 tot 12u. Elke donderdag.

*  Koffieclub Speciaal met Participe 
Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer, Dreef, van 10.30 tot 12u.

*  Flower Art Museum open. Iedere 
donderdag tot en met zondag 
13 tot 17u. Kudelstaartseweg 1.

*  Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

*  Sportinstuif voor schooljeugd 
(gr. 3 t/m 8) bij De Bloemhof, 
Hornweg vanaf 15.30u.

VRIJDAG 1 OKTOBER:
*  KCA Amazing Amateurs in Oude 

Raadhuis, bij Cultuurpunt en in 
etalages Centrum. Tot en met 6 
november.

*  Kaarten bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 19.30u.

*  Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u.

ZATERDAG 2 OKTOBER:
*  Crash Museum in fort bij Aals-

meer open 10 tot 16u.
*  Verkoop producten uit Israël in ‘t 

Baken, Sportlaan, 13 tot 16u.
*  Koppel-darttoernooi bij Poel’s 

Eye in Proosdijhal Kudelstaart. 
Inschrijven tot 19.30u.

*  Blues tussen de bloemen met 
Hein Meijer en Bart Landstra in 
de Historische Tuin v/a 20u.

*  Dance Classics met Kees 
Markman in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20u.

*  Mr. Boogie Woogie & The Blisters 
live in Bacchus XXL, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 21u.

2 T/M 5 OKTOBER:
*  Flower Weekend bij Flower Art 

Museum, Historische Tuin en 
FloriWorld met workshops, 
veilingen, varen en muziek.

ZONDAG 3 OKTOBER:
*  Watertoren open van 13 tot 17u. 

In oktober elke zondag.
*  Optreden band Rootbag vanaf 

16u. in Oude Meer. Reserveren: 
www.the-shack.info

MAANDAG 4 OKTOBER:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 12u.

*  Koffieclub Speciaal met Participe 
Aalsmeer in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 10.30 tot 12u.

*  Bridgen voor de gezelligheid in 
buurthuis Hornmeer, Dreef van 
13.30 tot 16u.

*  Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

*  Ledenvergadering Postzegelver-
eniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

DINSDAG 5 OKTOBER:
*  Kinderboerderij Boerenvreugd 

open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u. Kabouter 
speurtocht voor kinderen!

*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

*  Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. 
Iedere dinsdag.

*  Laatste fietstocht PCOB senioren 
dit seizoen. Start: 13.30u. bij 
Parochiehuis, Gerberastraat.

*  Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 19.45u. 

WOENSDAG 6 OKTOBER:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Iedere woensdag.

*  OVAK in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 14u.

*  Scholierenloop bij AV Aalsmeer 
op baan in Sportlaan v/a 15u.

*  Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

*  Schaken bij SC Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

DONDERDAG 7 OKTOBER:
*  Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
*  Ouderensoos (55+) in ‘t Middel-

punt, Wilhelminastraat v/a 
13.30u.

*  Sjoelen in De Reede, Rijsenhout 
van 19.30 tot 22.30u.

*  Klaverjassen bij BV Oostend in ‘t 
Middelpunt vanaf 20u.

*  Reispresentatie bij Groei & Bloei 
in buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

ZATERDAG 9 OKTOBER:
*  4e Dance Classics Show met 

Kees Markman, Marcel Wilkes en 
Jan de Groot in The Beach, Oost-
einderweg 247a van 18.30 tot 
00u. Thema: Back to Life.

*  Mike del Ferro Trio met Frank 
Vaganée (saxofoon) live in 
Bacchus XXL, Gerberastraat. 
Aanvang: 20.30u.

Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van 
Bacchus da Musica begint zaterdag 2 
oktober met een optreden van Mr. 
Boogie Woogie & The Blisters.
The Blisters is de naam van de 
nieuwe band van pianist en zanger 
Eric-Jan Overbeek, Mr. Boogie 
Woogie. Rhythm and Blues met een 

New Orleans twist, zo is het best de 
stijl van deze band te omschrijven. 
Een kwintet met een ijzersterke 
ritmetandem, een spetterende 
blazerssectie en met de piano in de 
hoofdrol. Uiteraard mogen daarbij de 
nodige Boogie Woogies niet 
ontbreken. Sterkste kracht van deze 

Bacchus da Musica start met Mr. 
Boogie Woogie & The Blisters

jonge band (2018) is ongetwijfeld het 
enorme plezier dat van het podium 
afspat tijdens een optreden. Of het 
nou gaat om een kleine of grote zaal, 
veel of weinig publiek, Mr. Boogie 
Woogie & The Blisters hebben altijd 
plezier in wat ze doen. En dat steken 
ze zeker niet onder stoelen of 
banken! Voeg daar aan toe dat ieder 
een meester is op zijn eigen instru-
ment en je hebt een goede basis 
voor een geslaagde avond. 
Mr. Boogie Woogie & The Blisters 
bestaat naast Eric-Jan Overbeek uit
Ab Hansen (basgitaar, zang), Andreas 
Carree (drums, zang), Maureen Natzijl 
(tenorsax) en Matthijs Sepers 
(trompet). Kaartjes kosten 13,50 euro 
per stuk en zijn verkrijgbaar via 
cultureelcafebacchus.nl. Bacchus da 
Musica in Bacchus XXL in de Gerbe-
rastraat begint aanstaande zaterdag 
om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 
uur. Bacchus volgt de richtlijnen van 
de Rijksoverheid. Je hebt naast een 
kaartje ook een corona-toegangsbe-
wijs nodig. Kijk op coronacheck.nl 
voor meer informatie hierover.

Aalsmeer – Zaterdagavond 2 oktober 
wordt de veilingruimte van de Histori-
sche Tuin omgetoverd tot concertzaal. 
Hein Meijer en Bart Landstra laten 
deze avond onvervalste Chicago en 
Mississippi blues klinken met het 
Aalsmeerse tuinbouwmuseum als 
decor. ‘Little Boogie Boy’ Hein Meijer is 
een bekende naam in de blueswereld. 
Deze Aalsmeerder speelt al vele jaren 

met bluesgrootheden uit binnen- en 
buitenland en werd driemaal genomi-
neerd voor de Dutch Blues Awards. 
Met zijn geweldige gitaarspel en 
kenmerkende zang is Hein een graag 
geziene vertolker van diverse blues-
stijlen. Zelf omschrijft hij zijn stijl als 
‘Happy Blues’: muziek die een lach op 
het gezicht brengt, hoe ernstig of 
zwaar de onderwerpen misschien ook 

Blues tussen de bloemen met 
Hein Meijer en Bart Landstra

zijn. In de Historische Tuin speelt hij 
samen met Bart Landstra. Bart werd 
op zijn twintigste gegrepen door de 
harmonicablues en toerde zes 
maanden door de VS op zoek naar de 
roots van de blues. Hij staat onder 
collega’s bekend als een technisch 
begaafde en veelzijdige mondharmo-
nicaspeler, die zowel de country- als 
de bluesstijl beheerst. Aanstaande 
zaterdag 2 oktober spelen deze 
artiesten het concert ‘Blues tussen de 
bloemen’ als onderdeel van het 
Flower Weekend in Aalsmeer. Het 
concert begint om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Tickets 
kosten 14,50 euro, inclusief een kop 
koffie of thee bij binnenkomst. 
Bestellen is mogelijk via https://www.
ticketkantoor.nl/shop/aalsmeer. Er 
zijn maximaal 40 tickets beschikbaar. 
Bezoekers dienen volgens de 
geldende richtlijnen in het bezit te 
zijn van een coronatoegangsbewijs. 
Kijk voor meer informatie over het 
Flower Weekend op: 
www.aalsmeerflowerfestival.nl/ 

Aalsmeer - De Stichting Oud Aalsmeer 
vertoont iedere maand een historische 
film op de www.stichtingoudaalsmeer.
nl. Op de site staat de film bovenaan 
onder het tabblad ‘film van de maand’. 
Aan het bekijken van de films op de 
computer of televisie zijn geen kosten 
verbonden. De films zijn afkomstig uit 
verschillende verzamelingen die zijn 
geschonken aan Oud Aalsmeer. Vanaf 
vrijdag 1 oktober is een samenge-
stelde film te zien. De film ‘Gemeente-
bestuur en Gemeentewerken’ wordt 
gecombineerd met de film ‘Van 

Nijdam’.  Beide films zijn beschikbaar 
gesteld door Jan Pannekoek en 
bewerkt door Dick P. van der Zwaard 
voor Oud Aalsmeer in Beeld. De 
eerste film dateert uit 1929 en is 
gemaakt door J. van Bentum. In de 
film wordt kennis gemaakt met de 
toenmalige burgemeester van Aals-
meer de heer J. Kastelein, de wethou-
ders P. van der Meer en J. Berghoef.  
Ook gemeentesecretaris P. Kapteijn 
en gemeentontvanger Hazenberg 
maken hun opwachting evenals 
enkele raadsleden en toenmalige 

Historische film van de maand 
oktober over gemeentebestuur

notabelen. Beelden worden 
vertoond van de secetarie van Aals-
meer, evenals verschillende activi-
teiten van gemeentewerken die op 
verschillende plaatsen in de 
gemeente worden verricht. Te zien is 
de aanleg van nieuwe wegen in de 
nieuwe uitbreiding in Zuid, de plant-
soenendienst in bedrijf evenals de 
stratenmakers in weer een ander 
deel van Aalsmeer. Ook is er verslag 
van een oefening van de brandweer 
bij de Rozenstraatschool. 

Landijsbaan, storm en bezoek
De tweede film ‘Van Nijdam’ is 
gefilmd door J. Nijdam leraar aan de 
RMTS Aalsmeer en opgenomen in de 
periode 1941 tot 1943. Aan de orde 
komen de thema’s: Winter in Zuid, de 
landijsbaan die heeft gelegen waar 
nu het Seringenpark is, voorjaar 
1943, storm langs de Stommeerweg, 
tennis op de banen van Maarse & 
Kroon, een vaartocht op de West-
einder, de Maarse & Kroonbus op 
gasgenerator en tenslotte op familie-
bezoek. Oud Aalsmeer denkt weer 
afwisselende beelden te kunnen 
tonen van het Aalsmeer van de jaren 
dertig en veertig van de vorige eeuw. 
De hele maand oktober te bekijken.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

                              HEEL VEEL
(kinder)gitaren     

Uitgebreid 
assortiment 

Violen
(alle maten)

AANBIEDING:

Gitaarstatieven
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Aalsmeer - Na een vervelende tijd 
waarin de kunstwereld nagenoeg 
stilstond, komt ook het artistieke 
leven van beeldend amateurkunste-
naars weer op gang. En dus wordt 
het tijd voor een nieuwe editie van 
de Amazing Amateurs. Ook dit jaar 
hebben KCA en Cultuurpunt Aals-
meer de handen ineen geslagen om 
tijdens de IkToon Maand - de maand 
van de amateurkunst - de prachtige 
werken van meer dan dertig Aals-
meerse amateurkunstenaars aan het 
grote publiek te tonen. Zij exposeren 
in het Oude Raadhuis van KCA, in 

talrijke etalages in het winkelhart van 
Aalsmeer en in het foyer van Cultuur-
punt Aalsmeer in De Oude Veiling. 
De exposerende amateurkunstenaars 
en deelnemende winkels zullen op 
korte termijn worden bekend 
gemaakt. In het Oude Raadhuis zal 
het werk van het Aalsmeers Schil-
dersgenootschap en de Fotogroep 
Aalsmeer te bewonderen zijn. 
Amazing Amateurs is vanaf vrijdag 1 
oktober tot en met 6 november. Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is 
iedere vrijdag tot en met zondag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 

KCA Amazing Amateurs in Oude 
Raadhuis en etalages winkels KORT

VRIJDAG WEER OPHAALDAG 
OUD PAPIER

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 1 oktober haalt de 
selectie van RKDES ten gunste 
van de jeugdkas met zes grote 
kraakwagens van de firma Nijssen 
uit Nieuw-Vennep het oude 
papier op in Kudelstaart.
Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier op tijd plaatsen op 
de plaats waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart financieel 
alle Kudelstaartse verenigingen 
en instellingen. Dus, verzamel het 
papier (geen melk- en frisdrank-
pakken) voor de eerste vrijdag-
avond van de maand. Kijk voor 
alle datums, nieuws of een 
aanvraag voor een financiële 
bijdrage op Facebook of ga naar 
www.stichtingsupportingkudel-
staart.nl.

GROEPSCURSUS 
‘MINDER PIEKEREN’ 

Amstelland - Bent u kampioen 
piekeren? Of voelt u zich vaak 
gespannen? Maakt u zich zorgen 
en ligt u daar ’s nachts wakker 
van? U bent niet de enige! 
Iedereen piekert wel eens. Maar 
liefst één op de vier Nederlanders 
is hier dagelijks meer dan een uur 
mee bezig. Veel mensen blijven 
tobben over bijvoorbeeld geld, 
kinderen, werk of gezondheid 
zonder een stap verder te komen. 
Herkent u zich hier in en wilt u 
minder piekeren? Dan is de 
groepscursus ‘Minder Piekeren’ 
iets voor u! Veel problemen, zoals 
niet lekker in je vel zitten, somber-
heid en stress, hebben te maken 
met verkeerde manieren van 
denken. In deze cursus leert u om 
anders te denken. Want anders 
denken helpt om je beter te 
voelen. De cursus start op vrijdag 
15 oktober en is van 10.00 tot 
12.00 uur in Amstelmere aan de 
Laan van de Helende Meesters 
433 in Amstelveen. De cursus 
bestaat uit vijf bijeenkomsten. 
Deelname is kosteloos. De cursus 
is bedoeld voor mensen in de 
regio Amstelland. Aanmelding via 
088- 7885015 of mail naar 
preventie@prezens.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.ggzin-
geest.nl.

REANIMATIECURSUSSEN 
WEER VAN START

Aalsmeer - Het is weer mogelijk 
om in te schrijven voor een reani-
matiecursus bij Stichting Reani-
matie Aalsmeer Kudelstaart. Sinds 
20 september is de stichting weer 
gestart met het geven van reani-
matieonderwijs aan inwoners en 
bedrijven in de gemeente. 
Erkende instructeurs leren de 
cursisten in één avond de reani-
matievaardigheden die u nodig 
heeft om iemands leven te 
redden bij een hartstilstand. Ook 
leert u hoe u een AED gebruikt. 
Ook leren reanimeren? Schrijf dan 
in voor een basiscursus reani-
matie. De stichting biedt ook 
herhalingstrainingen aan. Kijk 
voor meer informatie op de 
website www.reanimatieaals-
meerkudelstaart.nl 

Aalsmeer - In het kader van de 
herdenking ‘75 jaar Bevrijding’ 
verzorgt schrijfster Marianne Knecht, 
op uitnodiging van de OVAK, een 
lezing over haar laatst verschenen 
boek ‘Texelschade’ in het Parochie-
huis op dinsdagmiddag 12 oktober.
Naast het schrijven van onder meer 
columns en kinderverhalen heeft de 
auteur twee oorlogsromans op haar 
naam staan. Door haar ‘Russische’ 
achtergrond is het niet zo verwonder-
lijk dat juist thema’s uit de Sovjetpe-
riode in haar boeken aan bod komen. 
Zodra het boek ‘De lijfeigenen’ was 
afgerond en bij de uitgever lag, 
vertrok de schrijfster voor een welver-
diend weekend naar Texel, waar 
echter alle ingrediënten voor een 
volgend verhaal op haar lagen te 
wachten. Wat uiteindelijk resulteerde 
in het boek Texelschade. In dit verhaal 
beschrijft zij, met veel oog voor histo-
rische details, de aanloop en de 
toedracht van ‘de Opstand der Geor-
giërs’ die aan het eind van WOII op 
het eiland plaatsvond. En de geschie-
denis inging als ‘Europa’s laatste veld-
slag’, maar in de volksmond nog altijd 
hardnekkig doorgaat voor ‘Russen-
oorlog’. Vele duizenden Sovjetsol-
daten kwamen destijds op onfortuin-
lijke wijze in gedwongen Duitse 
krijgsdienst. Met name de Georgiërs 
werden ingezet en zo belandde er 
ook een flink aantal op Texel. Het 
achterhalen van eerder gedane 
beweringen en de juiste feiten (vóór 

Texelschade had al menig boek over 
deze opstand het licht gezien) werd 
een verrassende zoektocht met de 
meest uiteenlopende ontmoetingen, 
die varieerden van Texels meest 
befaamde jutter tot de voormalige 
president van Georgië; Saakasjvili. 
Niet in de verschillen, maar in de 
overeenkomsten van al deze mensen, 
als personages, klopt het hart van het 
verhaal. Zoals het doet in elke oorlog, 
waar niemand van hen om heeft 
gevraagd. De lezing op 12 oktober 
bijwonen? Het Parochiehuis heeft 50 
zitplaatsen tot haar beschikking. 
Mogelijk meer indien bezoekers echt-
paren zijn. Het is dan ook raadzaam 
om vooraf aan te melden, zodat een 
presentielijst kan worden bijge-
houden van het aantal. Graag 
aanmelden bij Ria Pieterse van de 
Activiteitencommissie via 0297-
322187 of via activiteiten@ovakaals-
meer.nl. De middag is alleen voor 
leden van de OVAK.

Lezing Marianne Knecht over 
boek ‘Texelschade’ bij OVAK

Aalsmeer - Van 2 tot en met 5 
oktober vindt het Flower Weekend 
plaats: een lang weekend met 
bloemen, kunst en activiteiten op 
drie bloemrijke locaties in Aalsmeer. 
Bij de Historische Tuin, het Flower Art 
Museum en FloriWorld zijn mooie 
bloemcreaties te zien en is van alles 
te beleven. Door corona was het 
afgelopen juni wederom niet moge-
lijk om het jaarlijkse Aalsmeer Flower 
Festival te organiseren. Met het 
Flower Weekend willen de organisa-
ties toch iets van zich laten horen en 
het publiek trakteren op leuke en 
bloemrijke activiteiten. Diverse arran-
geurs gaan aan de slag om verras-
sende bloemcreaties te maken. Daar-
naast zijn er workshops en andere 
activiteiten.

Bloemen en kunstwerken
In tuinbouwmuseum Historische Tuin 
is bloemwerk te zien van Tineke 
Geerlings, Michael van Namen en 
Marleen Straathof. In het weekend 
van 2 en 3 oktober zijn er dagelijks 
publieksveilingen en trekheester-
vaartochten. Marleen Straathof geeft 
mini-workshops kransen maken. Ook 
is er speciale aandacht voor dahlia’s 
en kan natuurlijk de vaste tentoon-
stelling worden bekeken.
Bij het Flower Art Museum wordt het 
bloemwerk verzorgd door Marloes 
Joore, Richard Mos en Gaia Wayman. 
In het museum is de (kunst)tentoon-
stelling Flowers & Fashion met werk 
van elf kunstenaars. Zaterdag 2 
oktober geven Marloes Joore en 
Michelle van der Linden herfstwork-
shops. Voor kinderen zijn er het hele 
weekend mini-workshops en speur-

tochten. Beide musea hebben in de 
tuin kunstwerken met het thema De 
Elementen, waaronder Sogetsu 
Ikebana objecten.
Bij de nieuwe bloemenattractie Flori-
World (geopend in 2020) is bloem-
werk te zien van onder andere Inge 
Quint. FloriWorld laat bezoekers de 
magie van bloemen en planten 
ervaren door een interactieve bezoe-
kervaring. Een leuk en bijzonder 
uitstapje voor jong en oud! 

Muziek tussen de bloemen
Een extra activiteit vindt plaats op 
zaterdagavond 2 oktober. In de 
veilingzaal van de Historische Tuin 
spelen Hein Meijer en Bart Landstra 
dan het concert ‘Blues tussen de 
bloemen’. Een aanrader voor de lief-
hebbers van onvervalste bluesmu-
ziek. Het concert begint om 20.00 
uur. Tickets zijn online verkrijgbaar.

Entree
De meeste activiteiten van het 
Flower Weekend zijn in het weekend 
van zaterdag 2 en zondag 3 oktober. 
De locaties zijn toegankelijk voor de 
normale entreeprijzen. Wie alle drie 
de locaties wil bezoeken kan aan de 
kassa een goedkoper combiticket 
kopen. Maandag 4 oktober zijn de 
Historische Tuin en het Flower Art 
Museum exclusief open voor groeps-
bezoeken op afspraak. Dinsdag 5 
oktober zijn deze twee musea ook 
open voor publiek en is de laatste 
dag dat het bloemwerk bewonderd 
kan worden.
Alle informatie over programma, 
openingstijden en prijzen staat op 
www.aalsmeerflowerfestival.nl

Flower Weekend in Aalsmeer: 
Bloemen, kunst en activiteiten

Bloemwerk fotograferen tijdens het Flower Festival. Foto: Arjen Vos Fotografie

Aalsmeer - Bij kinderboerderij Boeren-
vreugd zijn de OTT boeren en 
boerinnen en de vrijwilligers blij! Het 
buitenterrein van de boerderij is alweer 
een paar maanden open voor publiek, 
maar de binnenruimtes waren nog altijd 
gesloten. Sinds dinsdag 28 september is 
daar verandering in gekomen. Bezoe-
kers zijn ook weer welkom in de stolp 
en de hooiberg. Kinderen kunnen weer 
een kijkje nemen bij de cavia’s en 

konijnen of lekker spelen met de speel-
boerderij. In de infohoek komen 
kinderen alles te weten over ezels en in 
de leeshoek kan een boekje over dieren 
gelezen worden. De opening van de 
binnenruimtes komt voor Boeren-
vreugd op een gunstig tijdstip. Met de 
herfst voor de deur is het fijn dat er voor 
bezoekers een mogelijkheid is om ook 
naar binnen te kunnen bij de kinder-
boerderij in de Hornmeer.

Binnenruimtes Boerenvreugd 
ook weer open voor bezoek

Aalsmeer - Maandag 4 oktober 
houdt Postzegel Vereniging Aalsmeer 
weer haar maandelijkse bijeenkomst 
in Het Parochiehuis aan de Gerbe-

rastraat 6. De avond, die om 20.00 
uur begint, staat in het teken van de 
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring. Het bestuur is nog steeds op 

Algemene ledenvergadering bij 
Postzegelvereniging Aalsmeer

zoek naar mensen die het leuk 
vinden te assisteren tijdens de ruil-
beursen of bij het maken van het 
clubblad. Op de site www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl is het clubblad 
in pdf-form te lezen, alsmede de 
veilinglijst en veel afbeeldingen van 
de diverse zegels die geveild gaan 

worden. Bij de vereniging kunnen 
ook nieuwtjes uit binnen- en buiten-
land besteld worden, evenals album-
bladen en onder andere catalo-
gussen. Met deze aankopen wordt de 
Postzegelvereniging gesteund. Er zijn 
maandag uiteraard koffie, thee en 
een drankjes verkrijgbaar in de zaal.
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Aalsmeer - De snoeiboot is inmid-
dels een begrip op de Aalsmeerse 
wateren. Ook dit jaar zet de 
gemeente de snoeiboot in. Op 
zaterdag 2 oktober vaart de snoei-
boot weer uit om eilandeigenaren op 
de Westeinderplassen de mogelijk-
heid te geven hun snoeihout gratis 
en op een verantwoorde manier af te 
voeren. De boot ligt weer op de 
vertrouwde locaties: Van 9.00 tot 
12.00 uur bij Schuilhaven de Winkel 
aan de Grote Poelzijde en van 13.00 

tot 16.00 uur bij Baggerdepot Otto 
aan de doorgang Grote Brug 

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn 
verplicht hun overhangend groen 
boven het water van de sloten en 
vaarwegen te snoeien. Om de eige-
naren daarbij te helpen, biedt de 
gemeente de mogelijkheid om op 
zaterdag 2 oktober hun snoeiafval 
gratis af te voeren. Ook op 20 
november zal de snoeiboot uitvaren.
Bedrijfsafval, zoals seringenhout en 
-kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als 
de boot op de aangegeven tijd niet 
aanwezig is, is deze waarschijnlijk 
even aan het lossen. De boot komt 
dan zo snel mogelijk weer terug. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de takke-
ninzameling en de snoeiboot kan 
contact opgenomen worden met de 
servicedesk Amstelveen/Aalsmeer 
via telefoonnummer 0297)-387575 
(vraag naar afdeling Veiligheid en 
Handhaving, vaarwegbeheer/ 
boswachter) of stuur een mail naar 
info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarweg-
beheer/ boswachter).

Snoeiboot vaart 2 oktober uit

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
september was de landelijke 
burendag en natuurlijk werd hier in 
Aalsmeer ook aandacht aan besteed. 
Bij het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat nodigde ‘Denk aan de Buren’ 
en Participe Aalsmeer (buurt)bewo-
ners uit om koffie of thee te komen 
drinken onder het genot van livemu-
ziek. Het smartlappenkoor trakteerde 
op het koekje erbij én heerlijke 
meezingers. De leden en aanwezigen 
waren enthousiast. “Het is gezellig, 

we mogen weer zingen”, aldus één 
van de leden. “En bij elkaar zijn”, 
vulde een aanwezige aan. Helma 
Keesom van Participe presenteerde 
in haar ‘bolderkar’ alle mogelijkheden 
die Participe biedt om mensen te 
ontmoeten, te spreken en hulp te 
bieden. Een nieuw item is de zoge-
naamde ‘Lief en Leed straat’. “Klein 
gebaar, groot effect”, prijkte op de 
poster. De Sweelinckstraat in de 
Hornmeer is reeds ‘Lief en Leed 
straat’ en organiseerde in het kader 

Gezellige burendag met ‘Denk 
aan de Buren’ bij Parochiehuis

Foto’s: www.kicksfotos.nl

van dit naar elkaar omkijken vorige 
week een buurtontmoeting. Ook in 
een ‘Lief en Leed straat’ wonen en er 
iets voor willen doen? Kijk dan voor 
meer informatie op www.participe-
amstelland.nu. De burendag bij het 
Parochiehuis werd geopend door 
wethouder Wilma Alink. Het smart-
lappenkoor had voor haar de rode 
loper uitgelegd. Na het openings-
woord kondigde de wethouder ‘Denk 
aan de Buren’ aan en begonnen de 
heren en dames te zingen. Mede 
dankzij de mooie zonnige dag wordt 
teruggekeken op een heel gezellige 
burendag.

Speeltuin Clematisstraat
Even verder op, bij het speelterreintje 
in de Clematisstraat, was deze 
middag ook van alles te doen. De 
initiatiefnemers van de te realiseren 
grote speeltuin op deze locatie orga-
niseerden eveneens een feestje. Er 
werd limonade en thee geserveerd, 
er stond een uitdagend groot 
schaakspel en kinderen konden zich 
uitleven op een springkussen. Een 
gezellig samenzijn voor de buurt 
wordt hier maandelijks georgani-
seerd met als (belangrijkste) doel om 
voldoende gelden binnen te krijgen 
om de avontuurlijke speeltuin ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. 
De bedoeling is dat de speelplek een 
soort parkachtige functie krijgt waar 
niet alleen kinderen kunnen spelen, 
maar de volwassenen kletsen aan de 
picknicktafel en bijvoorbeeld een 
‘potje’ schaak spelen. De teller staat 
nu op iets meer dan 80.000 euro, 
maar er moet nog meer bij. Er is zo’n 
100.000 euro nodig om deze speel- 
en  ontmoetingsplek voor jong en 
oud en beperkt of onbeperkt te 
kunnen bouwen. Een speeltoestel 
sponsoren, een financiële bijdrage 
leveren? Meer informatie op de 
website: https://speeltuinclematis-
straat.kentaa.nl of kijk op de faceboo-
kpagina van de speeltuin.

Aalsmeer - Radio en TV Aalsmeer en 
Stichting Oud Aalsmeer werken 
sinds dit jaar samen. Elke maand 
wordt op het lokale tv-kanaal een 
historische film uitgezonden onder 
de noemer ‘Oud Aalsmeer in Beeld’. 
De film van oktober is ‘Bloemen-
corso door de jaren heen’. Deze film 
is beschikbaar gesteld door Ton 
Offerman en bewerkt  door Dick P. 
van der Zwaard voor Oud Aalsmeer 
in Beeld. Het betreft een vijftal films 
die het corso door de jaren in beeld 
brengen gedurende 34 minuten. De 
oudste opnamen dateren uit 1955, 
1956 en 1959, niet bekend is wie 
deze films gemaakt heeft. De film uit 
1972 gemaakt van het 25ste corso is 
gefilmd door Daan Offerman en de 
laatste film uit 1987 gemaakt bij het 
40ste corso is gemaakt door Hanoff 
Video (Ton Offerman en Bert de 
Haan). De film wordt tweemaal op tv 
uitgezonden. Vrijdag 1 oktober is de 
eerste vertoning vanaf 11.00 uur. 
Een dag later, zaterdag 2 oktober, is 
de film nogmaals te zien vanaf 13.00 
uur. 
 
Rouwverwerking bij ‘Echt Esther’
Finy Sheils is sportinstructrice, beoe-
fent yoga en meditatie en gelooft in 
de therapeutische werking van 
schrijven. Deze heel veelzijdige 
dame is donderdag 30 september 

om 19.00 uur te gast bij ‘Echt Esther’. 
Zij publiceerde in juni haar boek 
‘Verborgen waarheid’, een rouw-
proces in dagboekvorm na het over-
lijden van haar twee zussen. Een 
vraag voor Finy? Mail deze dan naar 
esther@radioaalsmeer.nl

De Nederlandse Top 10
Aanstaande zaterdag 2 oktober 
tussen 18.00 en 19.00 uur presen-
teert Meindert van der Zwaard weer 
het overzicht van ‘De Nederlandse 
Top 10’, de muzikale lijst van de tien 
populairste en meest succesvolle 
Nederlandse producties uit de 
hitparade van vandaag. Tussendoor 
is er tijd voor muzikale tips voor de 
lijst van volgende week. Ook hoor je 
een grote hit van Nederlandse 
bodem uit het verleden voorbij 
komen. Binnen een uur ben je weer 
volledig op de hoogte! 

‘Door de Mangel’: 319e gast
Maandag 27 september ontving 
talkshow ‘Door de Mangel’ de 318e 
gast. De Kudelstaartse Wietske 
Noordhoff schoof achter de micro-
foon en vertelde over het bedrij�e 
dat zij met haar man runt. Daarnaast 
heeft ze vele hobby’s. Uiteraard 
heeft ook Wietske een opvolger 
gevonden. Maandag 4 oktober komt 
Bert Middelkoop naar de studio. Hij 

Bloemencorso door de jaren 
heen op TV Aalsmeer Aalsmeer - Van 29 tot en met 31 

oktober viert Radio Aalsmeer haar 
30-jarig bestaan door te doen waar 
zij het best in is: radio maken met 
goede muziek. Jij bent onderdeel van 
dit lustrum door jouw stem te laten 
gelden in de RA Top 300. Wat vind jij 
de mooiste liedjes van de afgelopen 
30 jaar? Laat ze horen op de radio. 
Stem voor 10 oktober via www.radio-
aalsmeer.nl/top300 op jouw favoriete 
muziek. Door te stemmen maak je 
kans op mooie en echte Aalsmeerse 
prijzen, Zo kun je een Radio Aalsmeer 
mok winnen, de hoofdgast zijn in het 
programma ‘De Top 10 van…’ of er 
met de hoofdprijs vandoor gaan: een 
onvervalste Westeinder rondvaart! 

Luchtgitaar spelen
Angèle Aartman van Boekhuis Aals-
meer en Miekje Hoffscholte gingen 
jullie al voor en hebben hun Top 3 al 
aan de samenstellers van de Top 300 
laten weten. Bij Angèle staat ‘Lemon 
Tree’ van de band Fools Garden op 
één. “Dit vind ik het ultieme ‘vrolijk-
word-liedje’. Als ik in een dipje zit, 
hoef ik dit maar op te zetten en het is 
weer goed!” Op twee: ‘Since you been 
gone’ van Rainbow. “Dit zet ik lekker 
hard tijdens het schoonmaken. Al 
mijn agressie eruit gooien en luchtgi-
taar meespelen.” En op drie ‘Songbird’ 
van Eva Cassidy. “Zo’n mooi en lief 
liedje. Kan ik wel twintig keer achter 
elkaar horen!”

“Tranen van vreugde”
Miekje geeft de hoogste plaats aan 
‘You are the Sunshine of my Live’ van 
Stevie Wonder. “Al heel lang mijn 
favoriet vanwege de geweldige 
sound en de tekst. Toepasselijk op je 
dierbaarste naasten. Toen dochter 
Astrid mij meenam naar het North 
Sea Jazz festival in Rotterdam en ik 
hem in het echt hoorde, leverde dat 
tranen van vreugde op.” Op twee 
‘Yesterday’ van Paul McCartney. “Die 
van Paul en dan absoluut ook de 
versie van Ray Charles. Weergaloos. 
Paul McCartney zag en hoorde ik een 
aantal jaren geleden live, was door 
zoon Constantijn meegenomen naar 
Ziggo Dome. Toen ik eenmaal 
gewend was aan het zitten op de 
hoogste rij, was het emotioneel mijn 
grote jeugdheld in het echt te zien.”
En op drie ‘Ebony and Ivory’ van 
Stevie Wonder en Paul McCartney. 
“Hier heb ik het langst over nage-
dacht. Maar ik kies toch weer mijn 
favoriete personen, die samen zingen 
over de zwarte en witte piano 
toetsen, harmonieus naast elkaar. 
Waarom leven wij mensen niet zo 
vreedzaam naast elkaar?”

Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

Stel de Radio Aalsmeer Top 300 
mee samen en win een prijsis een geboren en getogen Aals-

meerder. “Ik ben benieuwd hoe hij 
het ervaart dat de omgeving zo snel 
veranderd. Veel kwekerijen maken 
plaats voor huizen. Hoe kijkt hij daar 
tegenaan?”, vroeg Wietske zich af. 
Dit en meer maandag 4 oktober 
vanaf 19.00 uur.

‘Weekendmagazine’
Radio Aalsmeer workshops
Afgelopen maandag werd er in en 
om de studio van Radio Aalsmeer 
weer een Radio School workshop 
georganiseerd. Lange tijd waren 
deze workshops onmogelijk 
vanwege corona, maar afgelopen 
maandag kwam een groep enthou-
siaste leerlingen van het Alkwin 
Kollege Uithoorn naar de studio. 
Onder andere leerden ze om hun 
stemgebruik zo in te zetten dat ze 
zichzelf duidelijk en goed verstaan-
baar konden presenteren. Een aantal 
van deze opnames is zaterdag 2 
oktober terug te horen in het 
programma ‘Weekendmagazine’ van 
Jan van Veen, tussen 12.00 en 13.00 
uur. 

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. Op 
televisie te bekijken via kanaal 12 
van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/

Reispresentatie bij Groei&Bloei
Aalsmeer - Op donderdag 7 oktober verzorgt Henny van der Wilt een reispre-
sentatie bij Groei & Bloei in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Henny van 
der Wilt maakte deze fietstocht door het Franse Normandië en Bretange. Op 
die reis kwam zij in de tuin Agapanthe met  meters hoge en wel 2000 soorten 
andere planten. Ook in de botanische tuin van Rouen keek ze rond. Henny 
heeft oog voor waar velen langs heen kijken en vertelt altijd een duidelijk en 
interessant verhaal. Groei & Bloei nodigt alle geïnteresseerden, ook niet 
leden, uit om de presentatie bij te komen wonen. Aanvang is 20.00 uur. 
Natuurlijk zijn koffie/thee en de entree gratis. Ook voor toegang tot het 
buurthuis is een coronatoegangsbewijs tonen verplicht.
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Het ketelhuis met centrifuge-installatie bij oliereinigingsbedrijf ‘Het Oosten’, ontwerp 

van architect Berghoef.

Portret van Constantijn Huijgens en 

zijn echtgenote Suzanna van Baerle, 

ooit eigenaars van een deel van het 

Stommeer.

Aalsmeer - In Oud Nuus is het 
nieuwe nieuws dat de stichtingen 
Oud Aalsmeer en Historische Tuin 
per 1 januari 2022 gaan fuseren. Oud 
Aalsmeers voorzitter Dirk Jongkind: 
“In het verleden zijn beide stich-
tingen om goede redenen 
gescheiden, deze redenen zijn echter 
achterhaald. Het is dan ook een 
logisch gevolg om weer bij elkaar te 
komen. Met deze fusie hopen we een 
grotere bestuurlijke slagkracht te 
bereiken en ook een grotere stem 
naar buiten toe te realiseren. Ook zal 
de financierbaarheid makkelijker te 
regelen zijn vanuit een entiteit. Denk 
daarbij aan het realiseren van de 
restauratie van de boerderij Dahlia 
Maarse.”

Dahlia Maarse
Deze voormalige boerderij op 
Uiterweg 32 dateert uit 1826. Het 
pand werd in 1921, precies een eeuw 
geleden, betrokken door Klaas 
Maarse en zijn vrouw Geertje 
Keessen met zoon Willem en doch-
ters Aaltje en Aagje. Cees van Dam 
belicht in Oud Nuus de geschiedenis 
van de kwekerij en zijn bewoners. De 
dahliateelt komt rond 1910 op gang. 
Ondanks de niet optimale zware 
ondergrond, resulteert dat toch in 
een rijke variëteit, met in 1921 de 
dahlia ‘Roem van Aalsmeer’ Het valt 
de auteur op dat er in die tijd heel 
intensieve familieverbanden 
bestonden tussen en met verschil-
lende grote kwekers zoals Terra Nova 
en Topsvoort. 

Eeuw geleden
Twee artikelen schetsen een beeld 
van de Uiterweg en het Oosteinde. 
Leentje Aaltje Keessen keek in 1992 
in een oude editie van Oud Nuus 
terug naar 1921, het jaar dat ze met 
de Buurtse school op schoolreisje 
naar Den Haag ging. Met de trein van 
Aalsmeer via Haarlem. Ze kwamen 
tot in de Ridderzaal en de pier van 
Scheveningen. De Buurtse fanfare 
stond de kinderen op te wachten en 
begeleidde de scholieren tot aan de 
school. “Dat was voor mij iets heer-
lijks! Ik hield veel van muziek. En toen 
wij dan in rij en gelid achter de 
muziek op het schoolplein 
aankwamen, ging ’t fanfarekorps in 
het midden staan en wij dansten in 
een grote kring er omheen. Ik vond 
dit een heel groot feest en een prach-
tige afsluiting van de dag.” 
In het Oosteinde waren er dat jaar 
negatieve gevoelens over de nieuwe 
veiling die er ging komen. Niet 
zozeer over het indrukwekkende 
gebouw, als wel over de naam Bloe-
menlust. “Nu moet er nog een avond 
vergaderd worden over de naam 
Bloemenlust, waarbij Bloemenland 
als alternatief voorgesteld werd.” 
Want het kon toch niet zo zijn dat 
zo’n mooi gebouw bezoedeld zou 
worden door deze naam. Maar de 
kosten van naamsverandering 
beliepen 40 gulden, dus…

Aalsmeerse variaties  
Over de toepassing van de vijfde 
architectuurvorm in Aalsmeer schrijft 

Jack Breen. “Het Traditionalisme 
kwam in de loop van de jaren 20 
parallel met het functionalisme als 
opvolger van het expressionisme. De 
architecten van ’de nieuwe traditie’ 
kregen vanaf 1924 vooral bekend-
heid als de ‘Delftse School’. Aals-
meerder Johannes Fake Berghoef 
drukte in de loop der jaren een 
stempel op de architectonische 
beeldkwaliteit van ‘zijn’ dorp. Niet 
alleen door de vele woonhuizen, 
maar ook (samen met collega Klaren-
beek) door een viertal kerken: de 
Oosterkerk (1933), Lijnbaankerk 
(1936), Zuiderkerk (1953) en Triump-
hatorkerk (1956).  En natuurlijk het 
Aalsmeerse raadhuis in 1961.” Jack 
Breen schetst de ontwikkeling van 
Vroege Berghoef (Keessen-huis, 
Uiterweg 207) tot Late Berghoef (Van 

In nieuwe Oud Nuus: Fusie Oud 
Aalsmeer en Historische Tuin

Staaveren-huis, 1958) en hij lardeert 
die ontwikkelingsgang met herken-
bare lokale voorbeelden. Zoals ook 
een ketelhuis met centrifuge-instal-
latie voor het oliereinigingsbedrijf 
‘Het oosten’ van Maus van Staaveren 
aan de Hornweg. Op dit bedrijf 
focust Dirk Jongkind met een verhaal 
over de werkwijze en de ondergang 
door een kleine olieramp in 1977.

Meer en plas
Het oorspronkelijke Stommeer werd 
drooggemalen: in 1650 werd water 
hier land. Jan Willem de Wijn 
ontdekte dat de bekende weten-
schapper Constantijn Huijgens, 
Ridder en Heer van Suylichem kort 
tevoren aandeelhouder was van een 
deel van het Aalsmeerse meer. Dat 
kwam mede door zijn huwelijk met 
Suzanna van Baerle. Oorspronkelijk 
land werd verveend waardoor de 
Westeinderplas ontstond, een passie 
van Aalsmeers ereburger Jan Lunen-
burg. Naar hem wordt het nieuwe 
Westeinder Oeverspad in Calslagen 

vernoemd. Het verschil tussen een 
meer (door de natuur gevormde 
watermassa) en een plas (door de 
mens ontstaan) heeft het huidige 
Aalsmeer gevormd.

En verder…
Het Buurts woordenboek is nu ook 
digitaal verkrijgbaar laat Annigje 
Leighton-van Leeuwen weten. Zij 
zoemt ook in op de schenkingen die 
Oud Aalsmeer mocht ontvangen. 
Dirk Jongkind beschrijft hoe de 
azaleateelt uit Aalsmeer is 
verdwenen en Nella van den Berg 
schrijft over de collectie historische 
klederdrachten die vanaf nu beheerd 
wordt door Monic Persoon.

De nieuwe Oud Nuus is in Het Boek-
huis in de Zijdstraat verkrijgbaar en 
kost 7,50 euro. Maar een lidmaat-
schap van Oud Aalsmeer (met vier 
gratis nummers per jaar) kost slechts 
25 euro. Aanmelden als lid van Oud 
Aalsmeer kan door een mailtje naar 
info@stichtingoudaalsmeer.nl

Door Janna van Zon

Aalsmeer - In aanloop naar het 
weekend van de Geluksroute (laatste 
weekend van mei 2022) worden 
verschillende mensen gevraagd wat 
voor hen geluk betekent. Het mooie 
van alle antwoorden is dat geluk iets 
heel persoonlijks blijkt en er daar-
door bijzondere verhalen ontstaan. 

Veel verstand van techniek 
Zo wist de nu 20 jarige Laurens 
Niezen al op jonge leeftijd wat hij 
later wilde gaan doen; fotograferen 
en fotograaf worden. Toch begon hij 
als el�arige bij de lokale radio. Het 
eerste kinderprogramma waar hij 
achter de knoppen en microfoon zat 
was ‘Nou en…’. Vervolgens deed 
Laurens met Kim Maarsen ‘Let’s Go’ 
en daarna werkte hij samen met 
Jonas Ponsen waarvoor Ilse Zethof 
het redactiewerk deed. Een aantal 
jaren later ging hij zich meer 
focussen op jongeren met het 

programma ‘Young Ones’. DJ’s in trai-
ning deed hij samen met Joey Kraan-
dorp en Luke van Leeuwen. Hij werd 
en wordt nog steeds regelmatig 
gevraagd als redder in nood wanneer 
iemand wat minder technisch 
behendig is. “Bel even Laurens.” En 
dan komt Laurens, die vlakbij de 
Studio’s van Aalsmeer woont, zodat 
de uitzending door kan gaan. 

Stageplaats bij AT5
Er volgde een radio stop toen 
Laurens een stageplaats kon krijgen 
bij AT5 de televisieomroep van 
Amsterdam. Een prachtige kans om 
verder te komen. Hij werkte daar vijf 
dagen per week acht uur per dag. 
“Maar ik miste wel de schui�es, 
knopjes en microfoon. Radio is zo 
leuk om te doen.” Ook was er geen 
tijd meer voor het spelen in de drum-
band Ophelia. De xylofoon, en de 
grote trom werden aan de kant 
gezet. “Op een gegeven moment 
moet je keuzes maken.” 

Van leerling naar professional 
Laurens was elf jaar toen hij tijdens 
een vakantie op Terschelling op een 
rommelmarktje zijn eerste eigen 
camera kocht. “Met die camera heb ik 
veel geleerd, hoe het niet moest, maar 
ook hoe het wel moest. De fout om 
het klepje waarin het fotorolletje zit 
open te laten staan waardoor alle 
foto’s waren overbelicht maak je 
natuurlijk maar één keer”, lacht hij 
vrolijk. Inmiddels werkt Laurens op 
freelance-basis als cameraman bij AT5 
en NH Nieuws, als fotograaf voor 
lokale media en diverse omroepen. 
Vervult hij landelijke en provinciale 
mooie en bijzondere opdrachten die 
hem meer bekendheid geven. En daar 
is Laurens best gevoelig voor. Hij vindt 
het leuk dat hij nu door zijn fotografie 
en film werkzaamheden meer herkend 
wordt op straat. En natuurlijk wordt hij 
gelukkig van alle complimenten die 
hij krijgt. “Ik probeer altijd een foto of 
filmopname te maken die net even 
anders is, waardoor ik mij weet te 

Fotograaf Laurens Niezen:  
“Ik heb een gelukkig leven”

onderscheiden.” Laatst filmde hij voor 
AT5 de eerste bezoekers van het Nati-
onaal Holocaust Namen Monument in 
Amsterdam. “Ik let dan scherp op het 
beeld dat ik wil maken, maar ik hoor 
ook mooie en emotionele reacties. Het 
monument is na 75 jaar bevrijding 
toch een erkenning voor alle mensen 
die geen eigen graf hebben gekregen.”  

Onderneming van het Jaar
Als jongste genomineerde mocht 
Laurens namens zijn bedrijf Laurens 
Niezen Fotografie een pitch houden 
bij de voorverkiezing van de Onder-
neming van het Jaar. Hij gaf goed 
aan waar hij voor staat en hoe hij zijn 
toekomst ziet. Meer fotograferen 
voor particulieren, bedrijven en de 
gemeente. “Ik werk ook ’s nachts op 
wisselende tijden. Ik volg altijd het 
nieuws.” Dat leverde onlangs een 
prachtige reportage op. Hij was 
echter niet de enige in zijn categorie, 
Starters. En er mochten maar drie 
kandidaten door naar de finale. 
Jammer voor Laurens dat hij niet bij 
de gelukkigen hoorde, maar voor 
hem was de nominatie en de avond 
al een mooie ervaring. Bovendien 
kon hij netwerken en zijn visite-
kaartjes uitdelen. “Ik zorg goed voor 

mijn PR, deze kans krijg je niet dage-
lijks om zoveel nieuwe mensen te 
ontmoeten.”

Nieuwe Zaailing?
Laurens is iemand die ook graag met 
anderen samenwerkt en leergierig is. 
Hij is dus bij uitstek geschikt om zich 
op te geven als Zaailing. Aan zijn pitch 
zal het niet liggen. “Ja, ik heb een 
gelukkig leven, eigenlijk heb ik van 
jongs af aan kunnen doen wat ik leuk 
vond en vind.” Kijk voor meer infor-
matie over de geluksroute op: 
kunstkas@org.nl. Een geluksmoment 
delen? Mail naar nackwach@tiscali.nl 

Bescheiden Begonia Burendag
Aalsmeer - Een Bescheiden Begonia Burendag (BBB) afgelopen zaterdag 
25 september. De bewoners van Begoniastraat 1 tot en met 44 waren 
uitgenodigd voor een buren koffie. Niet iedereen kwam, maar toch had 
een tiental gehoor gegeven aan de uitnodiging en genoot van koffie en 
zelfgemaakte taarten en de verhalen van de buurt.
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Aalsmeer - Royal FloraHolland heeft 
een groot, nieuw zonnedak in 
gebruik genomen op haar locatie in 
Aalsmeer. In totaal liggen nu meer 
dan 25.000 zonnepanelen op de 
daken, verspreid over drie locaties in 
Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde. 
Het gebruik van zonnepanelen 
draagt bij aan de doelstelling om de 
CO2 uitstoot van de bedrijfsvoering 
verder terug te dringen. Samen 
wekken deze zonnepanelen zo’n 7,5 
GWh/jaar op, wat te vergelijken is 
met het jaarverbruik elektra van circa 
2.700 huishoudens.

C02 uitstoot verminderen
Friso Sijbertsma, Manager Assetma-
nagement, Royal FloraHolland: “Wij 
hebben als ambitie om CO2 neutraal 
energieverbruik te realiseren op onze 
locaties. Dit doen we niet alleen via 
zonnepanelen, maar ook met 
geothermie op onze locatie in Naald-
wijk en sinds 2020 ook de inkoop van 
100% groene, gecertificeerde stroom. 
Door de combinatie van deze maat-
regelen en technieken, hebben we 
onze CO2 uitstoot in 2020 terugge-
drongen met 79% ten op zichtte van 
2019. Dat is een resultaat waar we 
trots op zijn. We blijven onderzoeken 
hoe we onze CO2-voetafdruk verder 
kunnen terugdringen.”
 Royal FloraHolland heeft de zonne-

panelen gelegd in samenwerking 
met Vattenfall. 
Roderick Glerum, hoofd sales B2B bij 
Vattenfall, zegt over de samenwer-
king: “Het is de ambitie van Vattenfall 
om een fossielvrij leven binnen één 
generatie mogelijk te maken. Maar 
dat kunnen wij niet alleen, daar 
hebben we andere bedrijven zoals 
Royal FloraHolland hard voor nodig. 
We zijn er trots dat we een bijdrage 
hebben mogen leveren aan de duur-
zaamheidsambities van dit voor 
Nederland zo kenmerkende bedrijf.”
 
Internationale marktplaats
Met bijna 100.000 transacties per dag 
en meer dan 20.000 verschillende 
soorten bloemen en planten is Royal 
FloraHolland de internationale 
marktplaats en kennispartner die 
bijdraagt aan het succes van kwekers 
en kopers. Royal FloraHolland heeft 
een jaaromzet van 4,7 miljard euro, 
3.763 leden en 2.421 kopers. In 2020 
zijn 11,4 miljard stuks bloemen en 
planten verkocht. 
Royal FloraHolland heeft -naast het 
digitale platform Floriday- vier 
fysieke marktplaatsen waar tal van 
logistieke en andere dienstverle-
ningsactiviteiten verricht worden. 
Deze fysieke hubs bevinden zich in 
Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en 
Eelde.

Ruim 25.000 zonnepanelen op 
daken Royal FloraHolland

Aalsmeer - John Stork heeft een 
nieuw boek geschreven en ‘Aalsmeer 
wat gaf jij veel’ is nu eindelijk volop 
verkrijgbaar. “Door de moeilijke 
periode die wij hopelijk allemaal voor 
het grootste gedeelte achter ons 
hebben gelaten, heeft het al met al 
behoorlijk lang geduurd”, vertelt de 
dijk-bewoner. Maar volgens Stork 
was corona niet de enige reden. “Het 
moest iets bijzonders worden, niet 
alledaags zijn en een tijdsbeeld 
weerspiegelen van het Aalsmeerse 
verleden als het heden”, legt Stork 
uit. “Er moesten niet eerder gepubli-
ceerde verhalen in komen, die niet te 
zwaar op de hand zouden zijn. Ze 
moesten juist daar waar mogelijk 
humoristisch blijven, gemakkelijk 

weg te lezen, waarheidsgetrouw zijn 
en herkenbaar voor velen. Het boek 
moest een harde kaft krijgen, maar 
wel betaalbaar blijven en sowieso 
een goede uitstraling hebben.” En dat 
heeft het boek zeker gekregen. “Door 
de mooie coverfoto gemaakt door 
Monic Persoon en het waardevolle 
commentaar van Dick Kuin op de 
achterzijde. Ook de rug van het boek 
is bewust gedeeld, wat vrij onge-
woon is. Ja, het moest bijzonder zijn 
en dat is het dankzij de bereidwillig-
heid van velen zeker geworden”, 
besluit Stork. ‘Aalsmeer wat gaf jij 
veel’ over mensen, dingen en 
gebeurtenissen is verkrijgbaar bij Het 
Boekhuis in de Zijdstraat. Een 
aanrader!

Boek John Stork:  
‘Aalsmeer wat gaf jij veel’

Aalsmeer - Elke maand beloont 
Stibat mensen die hun lege batte-
rijen hebben ingeleverd. Deze 
maand zijn mevrouw Stokman en de 
familie van den Berg uit Aalsmeer de 
gelukkige. Stibat bedankt hen voor 
de moeite en beloont beiden met 
een Nationale Tuinbon.

Plus van een lege batterij
In elke lege batterij zit nog een plus. 
Ingezamelde batterijen leveren 
namelijk waardevolle metalen op, 
zoals ijzer, lood, zink, mangaan, 
kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor 
het maken van fietsen, brilmonturen, 
pannen, bestek, leidingen, dakgoten 
en nog veel meer. Door lege batte-
rijen in te leveren, draag je bij aan 
een duurzamere wereld. Als de 
metalen uit batterijen hergebruikt 
worden, hoeven er minder nieuwe 
grondstoffen uit de natuur gehaald 

te worden. En met 25.000 inlever-
punten in Nederland is het een 
kleine moeite om je lege batterijen in 
te leveren.
Elke maand verloot Stibat onder de 
inleveraars van lege batterijen 
tachtig Nationale Tuinbonnen van 25 
euro, twintig ‘support your locals’ 
dinerbonnen van 50 euro, en drie 
weekendjes weg ter waarde van 445 
euro bij Center Parcs. Verzamel 
zoveel mogelijk lege batterijen en 
doe ze per 10 stuks in een zakje 
samen met een brie�e waarop jouw 
naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres staat geschreven. Vervol-
gens lever je het zakje in bij een van 
de vele inleverpunten van Stibat, 
bijvoorbeeld: de supermarkt, bouw-
markt of drogist. In Stibats batterijen-
sorteercentrum in Lelystad selecteert 
een gerechtsdeurwaarder elke 
maand 103 gelukkige mensen.

Tuinbonnen voor lege batterijen 

Door Sabine Joore

Aalsmeer - Dit weekend viert dames-
kledingzaak Siphra’s Studio uit Aals-
meer Centrum haar 10-jarig bestaan! 
Een fantastische mijlpaal. Eigena-
resse Siphra Kuijper nam 10 jaar 
geleden de dameskledingzaak over 
waar ze destijds al met veel plezier 
een aantal jaren werkte. Toen de kans 

zich voordeed om zelf te gaan onder-
nemen pakte ze die met beide 
handen aan én daar heeft ze tot op 
de dag van vandaag geen spijt van 
gehad. “Natuurlijk is het niet altijd 
makkelijk geweest, denk aan de 
recente corona periode nadat ik net 
de opening had gevierd van mijn 
compleet verbouwde winkel”, aldus 
Siphra. “Maar gelukkig kregen we 

Siphra’s Studio viert 10-jarig 
jubileum dit weekend

veel steun van onze klanten en heb 
ik er samen met mijn fantastische 
team voor gezorgd dat we toch zo 
veel mogelijk door konden gaan 
door onder andere heel actief te zijn 
op social media.”
Dit mooie jubileum grijpt het team 
van Siphra’s Studio dan ook aan om 
uitgebreid te vieren komend 
weekend. In aanloop naar het 
weekend zijn er professionele jubi-
leum filmpjes opgenomen en tijdens 
het feestweekend op vrijdag 1 en 
zaterdag 2 oktober wordt er flink 
uitgepakt. Zo is er voor iedere klant 
een attentie, wordt de nieuwe 
collectie geshowd door een model 
onder het genot van een hapje en 
drankje én bij aankoop maak je kans 
op een complete outfit naar keuze! 
“De rest van de maand oktober blijft 
het feest”, vervolgt Siphra enthou-
siast. “Je maakt iedere week weer 
kans op leuke prijzen, onze najaars-
collectie is inmiddels ook binnen met 
trendy merken, zoals Summum 
Woman, Penn & Ink, MSCH Copen-
hagen, Circle of Trust, Mos Mosh, 
YAYA, Nukus en meer. Van harte 
welkom bij Siphra’s Studio!” 

Maximaal hergebruik
Sinds 1995 houdt non-profitorgani-
satie Stibat zich bezig met het inza-
melen, sorteren en recyclen van 
afgedankte batterijen en accu’s. 
Stibat streeft naar maximaal herge-
bruik van grondstoffen en zorgt voor 
een veilige verwerking van batterijen 
en accu’s volgens nationale en Euro-
pese wet- en regelgeving. Kijk voor 
meer informatie op: www.stibat.nl.

Rijsenhout - De provincies Noord-
Holland en Zuid-Holland verbinden 
zich de komende drie jaar als vriend 
aan stichting Circulair West. Circulair 
West is opgericht door een groep 
ondernemers met een gezamenlijk 
doel: het versnellen van de transitie 
naar een circulaire economie. Door 
de nieuwe samenwerking kunnen 
de provincies en de aangesloten 
ondernemers kennis en expertise 
over circulair ondernemen delen, de 
netwerken aan elkaar verbinden en 
waar mogelijk samenwerken in 
concrete circulaire projecten. Leon 
van Ast, aanjager en kwartiermaker 
van de stichting Circulair West, is blij 
met de ontwikkeling: “De deelname 
van beide provinciën geeft ons 
nog meer motivatie om van 
bedrijven in West-Nederland circu-
laire koplopers te maken. Door de 
handen ineen te slaan gaan we 
sneller op weg naar nieuwe circu-
laire ecosystemen die onderne-
mers helpen en ondersteunen om 
toekomstbestendig en toekomst-
waardig te zijn en blijven.”

Concrete projecten
Circulair West laat door concrete 
projecten zien waar de kansen en 
mogelijkheden van circulair onder-
nemen liggen, maar ook wat knel-
punten zijn en waar nog meer 
kennis en innovatie nodig is. De 
stichting is vorig jaar opgericht 
door een zestal bedrijven uit de 
Duin- en Bollenstreek (AW Groep, 
De Beelen Groep, HOEK, Ouwehand 
Bouw, Meerlanden en Timpaan). 
Inmiddels is deze hechte groep 
aangevuld met een twintigtal 
bedrijven, instellingen en meerdere 
gemeenten.

Circulair en klimaatneutraal
Het steunen van de stichting draagt 
bij aan de doelen van beide provin-
cies om in 2050 volledig circulair en 
klimaatneutraal te zijn. In een circu-
laire economie wordt efficiënt 
omgegaan met grondstoffen en 
wordt er duurzaam geproduceerd 
en geconsumeerd binnen de 
grenzen van de aarde. Denk hierbij 
aan het omzetten van afval tot 

Provincies bundelen krachten 
met stichting Circulair West

grondstof en het reduceren van 
CO₂-uitstoot.

Nieuwe samenwerkingen
Gedeputeerde Zita Pels (Noord-
Holland): “Er is maar één economie 
met toekomst, en dat is een circulaire 
economie. En dat kunnen wij als over-
heden niet bereiken door op onze 
eilandjes te blijven zitten. Onderne-
mers zijn een belangrijke sleutel in 
deze transitie en regionale samenwer-
king ook. Bij Circulair West komen 
beide samen. De kennis die zij 
vergaren op het gebied van circulair 
ondernemen door te dóen, samen 
met bedrijven uit de regio, is goud 
waard.” 
Gedeputeerde Meindert Stolk (Zuid-
Holland): “In Zuid-Holland weten 
ondernemers die zich bezig houden 
met circulaire oplossingen elkaar al 
steeds beter te vinden. Dankzij Circu-
lair West gaat dat gemakkelijker én 
over de provinciegrenzen heen. Ook 
als provincies kunnen we daarvan 
leren: waar lopen ze tegenaan, waar 
liggen kansen? Ik hoop dat het mooie 
nieuwe samenwerkingen oplevert; 
tussen ondernemers, maar ook met 
onderzoekers en andere overheden. 
Want we moeten het samen doen.”

Keezen in Kudelstaart
Kudelstaart - Het gaat eindelijk weer gespeeld worden: Keezen in Kudel-
staart. De organisatie heeft er ongelooflijk veel zin in. De eerste avond is 
op donderdag 7 oktober in het Dorpshuis. Opgeven kan door de namen 
van jou en je partner te mailen naar: keezeninkudelstaart@gmail.com. 
Opgeven kan per koppel. Doe het snel, want vol is vol. Deelname kost 
6,50 euro per persoon. Dan krijg je wel koffie of thee bij binnenkomst en 
nog een consumptiemunt voor je eerste wijntje, biertje of frisje.



 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 !

Hoe hectischer ons leven wordt, hoe belangrijker het is om goed 
te kunnen ontspannen. Daarom is het belangrijk dat je extra aan-
dacht besteedt aan de inrichting van je huis. Je moet er kunnen 
bijkomen van de dagelijkse drukte en dat lukt niet goed als het 
huis qua inrichting niet in balans is. Ook een te vol huis kan een 
blokkade vormen voor het mentale welbehagen. Rust in huis 
geeft rust in je hoofd. Met de onderstaande tips creëer je jouw ei-
gen oase van rust.

Creëer jouw eigen 
oase van rust

Neutrale kleuren
Natuurlijk kan het heel verfrissend werken 
om felle kleuren in je interieur te verwerken, 
maar zorg er in elk geval voor dat je dat niet 
overdrijft. Je kunt er beter voor kiezen om de 
felle kleuren bijvoorbeeld als accessoireskleur 

te kiezen en de basis wat neutraler te houden. 
Met tinten als wit, grijs, beige en zwart zit je 
eigenlijk altijd goed. Maak het allemaal niet te 
bont, al lijkt dat misschien soms verleidelijk. Nu 
weet je ook meteen waar we dit gezegde aan 
te danken hebben!

Haal de natuur in huis
De plek waar de mens het beste tot rust 
komt, is de natuur. Logisch, want we zijn 
zelf onderdeel van de natuur. Maar omdat 
we onszelf huizen aanmeten met veel 
onnatuurlijke materialen erin, staan we steeds 
verder van de natuur af. Je kunt het tij keren 
door je interieur voor een belangrijk deel te 
laten bestaan uit natuurlijke producten. Hout 
is daarbij natuurlijk een voor de hand liggende 
keuze, maar denk ook eens aan graniet of 
marmer als basis. Houd bovendien rekening 
met voldoende lichtinval, want we presteren 
beter als we onszelf aan voldoende daglicht 
blootstellen.

Minimalistische inrichting
Kom je wel eens bij iemand thuis waar je moet 
oppassen bij elke stap die je zet, om niets om 
te stoten? Of herken je dit in je eigen interieur? 
Sommige mensen zetten elke vierkante meter 

in huis vol, terwijl je juist de ruimte nodig hebt 
om je goed te kunnen ontspannen. De ideale 
huiskamer is er eentje met een beperkt aantal 
mooie grote meubelen van hoge kwaliteit. 
Verder geen gedoe. Een bijkomend voordeel is 
dat je daardoor ook minder schoonmaakwerk 
hebt. Immers, alles wat je in huis zet, moet je 
ook geregeld afstoff en!

Comfortabel zitten
Neem nooit overhaaste beslissingen als je 
zitmeubelen koopt en bespaar zeker niet op 
kwaliteit. Het is in fi nancieel opzicht misschien 
verleidelijk om een heel goedkoop meubelstuk 
te kopen, maar als je het vervolgens na een jaar 
al bij het grofvuil zet, is het alsnog een dure 
aankoop geweest. Zorg ervoor dat je er volledig 
van overtuigd bent dat je lekker zit, voordat je 
tot aankoop overgaat. Let ook op ergonomie, 
een zitmeubel moet comfortabel zijn, maar ook 
een gezonde zithouding is belangrijk.



Het einde van het jaar komt in zicht en dat houdt in dat het tijd wordt om alvast 
na te denken over hoe je de tuin volgend jaar wilt hebben. Een mooie tuin ont-
staat niet vanzelf en vraagt het hele jaar door om aandacht. Bovendien moet je 
altijd een aantal maanden vooruit denken, want een bonte bloemenpracht in 
het voorjaar creëer je eigenlijk al in het najaar.

De bollen de grond in
Vroeg in het voorjaar kun je genieten van 
mooie kleuren en heerlijke geuren, als je er-
voor zorgt dat de bollen op tijd de grond in 
gaan. Het beste doe je dat in de maand no-
vember. In elk geval voordat het gaat vriezen. 
De koude wintermaanden hebben de bollen 
nodig om zich stevig in de grond te kunnen 
wortelen. Hoe beter het wortelgestel ontwik-
keld is, hoe mooier de plant in het voorjaar zal 
bloeien. Bij het planten van de bollen houd je 
een diepte aan van drie keer de hoogte van de 
bol. Zet de bollen op een onderlinge afstand 
van elkaar die gelijk is aan drie keer de dikte 
van de bol. Zo krijg je over een aantal maan-
den een prachtig bollenveldje in je tuin. Stop 
de bollen met de punt omhoog in de grond, 
dek ze goed af met aarde en geef water als de 
grond droog is.

Het gazon onderhouden
In de winterperiode heeft het gazon vrijwel 
geen onderhoud nodig. Grasplantjes groei-
en namelijk vrijwel niet bij temperaturen on-
der de vijf graden Celsius. In een warme win-
terperiode, waarbij het kwik niet beneden de 
acht graden komt, zul je het wel af en toe moe-
ten maaien. Maar gewoonlijk zul je de laatste 

reguliere maaibeurt meestal in november uit-
voeren. Maai het gras de laatste keer tot een 
lengte van vier centimeter. Een ander punt van 
aandacht in de herfst is het beschermen van 
het gazon tegen de vallende bladeren. Hier en 
daar een dwarrelend blad is geen probleem, 
maar als de bladeren massaal op het gazon be-
landen, vormen ze een laag die ervoor zorgt 
dat de grasplantjes kunnen stikken. Gebruik 
een grashark om de bladeren steeds van het 
gazon te verwijderen. Bewaar de bladeren wel, 
want ze komen elders in de tuin goed van pas.

Kwetsbare planten beschermen tegen vorst
Niet elke plant kan goed tegen vorst. Het zou 
zonde zijn als je planten het begeven in een 
wat langere koude periode, dus is het zaak ze 
goed tegen de vorst te beschermen. Daar kun 
je die afgevallen bladeren goed bij gebrui-
ken. Door ze rond de stam op de grond te leg-
gen, bescherm je de plant enigszins tegen de 
vorst. Maak de laag overigens niet te dik, want 
dat trekt ongedierte aan. Ook kan er bij een te 
dikke laag bladeren sprake zijn van schimmel-
vorming. Je kunt ook een constructie van jute 
rond de stammen van de planten binden om 
hetzelfde eff ect te bereiken. Stop er wat stro 
tussen en je hebt een prima vorstbeschermer.

Zo maak je de tuin 
klaar voor de winter

Mooie 
kortingen 
en acties 

op heel veel

 

producten!
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Afscheidingen
Door middel van panelen en andere decoratie-
ve elementen kunnen we de werkplek afschei-
den van de woonkamer. Ook zien we in het 
woonbeeld steeds vaker glazen wanden ver-
schijnen, die als afscheiding worden gebruikt 
tussen de woon- en werkplek. 

Kleuren
In het interieur van 2022 zal naar verwachting 
veel groen te zien zijn. We hebben behoefte aan 
het doorbrengen van tijd in de natuur en het 
groen uit de natuur halen we steeds vaker naar 
huis. Omdat we vooral ook op zoek zijn naar 
warmte en geborgenheid in huis, zullen ook 
rood- en bruintinten veel worden toegepast.

Minder trends
Het lijkt erop dat mensen zich bij het inrich-
ten van hun woning steeds minder vaak laten 
leiden door trends, maar meer hun persoon-
lijke voorkeuren laten prevaleren. Veelal kiest 
men daarbij voor natuurlijke materialen als ba-
sis. Ook verschuift het woonbeeld steeds meer 
richting soberheid. Het hoeft tegenwoordig al-
lemaal niet meer zo weelderig te zijn, duur-
zaamheid en bescheidenheid gaan vaker de bo-
ventoon voeren.

De woontrends van 
volgend jaar: functioneel 
en persoonlijk

Was de woning vroeger de plek waar we ons konden terugtrekken, tegenwoor-
dig is de woning steeds vaker ook een werkplek geworden. Dat zie je goed te-
rug in de woontrends voor 2022, waarin een functioneel gebruik van de ruimten 
centraal staat. Maar juist omdat we nog veel meer tijd doorbrengen in onze ei-
gen woning, hebben we ook steeds nadrukkelijker de behoefte om er iets heel 
persoonlijks van te maken.

Richt zo je 
landelijkkeuken in

Een landelijke inrichting is de nieuwe trend in keukens. Logisch eigenlijk, want 
waarom zou je de keuken anders inrichten, als je de woonkamer al van een lan-
delijke stijl hebt voorzien? Ook in de keuken kun je natuurlijk volop gebruik ma-
ken van natuurlijke materialen. Het gebruik van hout is daarbij natuurlijk een 
vanzelfsprekende keuze. Hout wordt veelal toegepast in een landelijke inrich-
ting en leent zich ook uitstekend voor de keuken. De kastjes onder het werkblad 
voorzien van mooie houten deuren en een paar mooie houten planken aan de 
wand, waarop je bussen met kruiden plaatst, leveren al een prachtig beeld op.

Kleine keukens in landelijke stijl
Als je niet zo veel ruimte hebt in de keuken, is 
het altijd een uitdaging om de inrichting prak-
tisch en comfortabel te maken en tegelijk ook 
alles kwijt te kunnen. Het wordt al snel te vol en 
dat gaat ten koste van het landelijke eff ect. Pro-
beer de ruimte zo optimaal mogelijk te benut-
ten, zonder dat het geheel er rommelig gaat uit-
zien. Een goede tip is om niet te veel keuken-
kastjes te plaatsen, maar voorraden deels el-
ders in huis te bewaren. Misschien heb je een 
trapkast of gangkast waarin je het een en ander 
kwijt kunt. Geef de wanden en het plafond bij 
voorkeur een lichte kleur en maak de vloer juist 

wat donkerder. Daardoor creëer je een optisch 
eff ect dat de keuken groter doet lijken.

Het kookeiland
Heb je veel ruimte, dan kun je kiezen voor een 
kookeiland. De laatste jaren is deze optie be-
hoorlijk in trek. Niet voor niets natuurlijk, want 
het kookeiland geeft extra sfeer aan de keuken. 
Bovendien past het uitstekend in een landelij-
ke stijl. Zeker wanneer je er mooie grote lades 
in verwerkt. Die zijn ideaal voor het opbergen 
van je potten en pannen, maar zorgen er te-
gelijk voor dat het geheel er gewoon heel ver-
zorgd uitziet.

SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL 
RESULTAAT

NU 20% korting 
op Sikkens muurverf  
bij uw verfspeciaalzaak

Decorette Piet
Oosteinderweg 67 
1432 AE Aalsmeer
0297-324353
www.decorettepiet.nl



Wie in juli 2021 een huis kocht, was gemiddeld 
16,3 procent duurder uit dan een jaar eerder. 
Volgend jaar zal de gemiddelde waardestijging 
zo’n 11,5 procent bedragen, zo hebben experts 
becijferd. Het aantal woningverkopen steeg dit 
jaar ook. Zo wisselden in de eerste vijf maanden 
van 2021 ongeveer zeven procent meer huizen 
van eigenaar dan in dezelfde periode een jaar 
eerder. Waarschijnlijk zal het totaal aan woning-
verkopen over heel 2021 uitkomen op onge-
veer 231.000 en dat is iets minder dan vorig jaar. 
Dat betekent dus dat er sprake is van een dalen-
de trend, die volgend jaar waarschijnlijk door-
zet. Men gaat ervan uit dat in 2022 zo’n 20.000 
woningen minder zullen worden verkocht dan 
dit jaar. Die daling moet echter niet gezien wor-
den als een afname van de vraag, want daar-
van is voorlopig geen sprake. De daling kan vrij-
wel geheel toegeschreven worden aan het op-
drogende aanbod. In heel Nederland zijn onge-
veer 300.000 woningen tekort en er zullen in de 

komende tijd steeds minder woningen te koop 
gezet worden.

Hogere woonlasten
De forse waardestijging van woningen maakt 
het voor starters nog moeilijker om een eerste 
woning te bemachtigen. Weliswaar staat de hy-
potheekrente al geruime tijd op een historisch 
laag niveau, maar dat voordeel wordt volledig 
tenietgedaan door de hoge prijzen van de wo-
ningen. Stel dat je  eind 2022 een hypotheek 
voor dertig jaar afsluit om een woning te kun-
nen kopen, dan ben je dus 90.000 euro duur-
der uit dan wanneer je die woning vorig jaar 
had gekocht. Dat komt neer op een bedrag van 
ongeveer driehonderd euro dat je bij de bruto 
maandlasten op moet tellen. De waardestijging 
die we in slechts twee jaar doormaken, heeft 
dus behoorlijk wat consequenties voor het vrij 
besteedbare bedrag dat een huishouden over-
houdt nadat de vaste woonlasten betaald zijn.

Huizen bijna 28 procent 
duurder in twee jaar tijd

Sombere berichten voor starters op de woningmarkt. Er lijkt maar geen ein-
de te komen aan de stijging van de huizenprijzen. In de eerste vijf maanden 
van dit jaar stegen de prijzen gemiddeld even snel als in heel 2020. Ook voor 
2022 verwachten de experts een verdere stijging. Al met al zal een gemiddeld 
huis naar verwachting in twee jaar tijd maar liefst 90.000 euro in waarde stij-
gen. Dat is slecht nieuws voor iedereen die van plan is om voor het eerst een 
huis te kopen.
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Waarom de elektriciteitsprijzen weer stijgen
Op de eerste plaats is een stijging van de elek-
triciteitsprijzen een normale zaak na een perio-
de van forse daling. Het prijsniveau schommelt 
door de jaren heen behoorlijk en we waren in 
2020 op een historisch laagtepunt beland. Het 
is dan niet moeilijk om te voorspellen dat de ta-
rieven ook weer een keer zullen gaan stijgen. Ei-
genlijk zou je dus de prijzen van nu niet moe-
ten vergelijken met die van 2020, maar met die 
van bijvoorbeeld 2018. Als je het over een lan-
gere termijn bekijkt, vallen de stijgingen op zich 
wel mee. Door een te korte vergelijkingsperio-
de te nemen, krijg je een vertekend beeld. Een 
andere reden voor het stijgen van de elektrici-
teitsprijzen is dat ook de andere energieprijzen 
fl ink gestegen zijn. Aardgas is schaarser gewor-
den en dus duurder, de prijzen van steenkool 
zijn ook fors gestegen en dan zijn er nog de to-
renhoge prijzen voor de CO2-emissierechten. 
Tel daar nog eens het bijzonder koude voor-
jaar bij op, waardoor er aanzienlijk meer ener-
gie verbruikt werd om woningen te verwarmen.

Overstappen naar een andere 
aanbieder loont
Energieleveranciers voeren een hevige con-
currentiestrijd en proberen met de scherpste 
prijs nieuwe klanten aan zich te binden. Het 
kan daarom zeer interessant zijn om van tijd tot 
tijd over te stappen naar een andere aanbie-
der. Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Er 
zijn diverse websites die de mogelijkheid bie-

den om tarieven met elkaar te vergelijken. Op 
dergelijke websites zijn de tarieven van de aan-
bieders meestal niet hetzelfde als op hun ei-
gen websites. Daar schuilt een bepaalde fi lo-
sofi e achter, die je kunt vergelijken met het ef-
fect in een winkelcentrum. Wanneer zich in een 
dorp één winkel bevindt, kan die zijn prijzen 
gerust wat verhogen, zonder dat de klanten di-
rect weg zullen lopen. Ze hebben immers geen 
alternatief, tenzij ze er verder voor willen reizen. 
Maar in een winkelcentrum vind je drie of vier 
soortgelijke winkels op geringe afstand. Om 
klanten te winnen zullen deze winkels in veel 
gevallen de prijzen verlagen. Dat is precies wat 
energieleveranciers bij vergelijkingswebsites 
doen. Ze leggen een lagere prijs neer, zodat ze 
als gunstigste aanbieder uit de vergelijking ko-
men. Weliswaar moeten ze dan wat winst in-
leveren, maar ze krijgen er wel meer klanten 
door, waardoor dat verlies weer gecompen-
seerd wordt.

Zelf elektriciteit opwekken
Met een set zonnepanelen op het dak heb je 
nooit meer last van stijgende elektriciteitsprij-
zen. Je wekt dan je eigen elektriciteit op om je 
hele huis mee te voorzien van stroom. Een op-
komende trend is bovendien het rijden in elek-
trische auto’s en ook de stroom die je daarvoor 
nodig hebt, kun je zelf opwekken. Op die ma-
nier heb je dus uiteindelijk gratis stroom in huis 
en rijd je ook nog eens zonder oplaadkosten. 
Natuurlijk heb je wel te maken met de investe-

De laatste jaren was er sprake van een dalende trend in de kosten voor elektri-
citeit, maar daaraan lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. De prijzen voor 
elektriciteit stegen dit jaar naar het hoogste niveau sinds vier jaar. Voorlopig 
valt daarin nog geen daling te verwachten. Het loont daarom zeker de moeite 
om de tarieven van de verschillende aanbieders eens kritisch onder de loep te 
nemen en over te stappen naar een andere aanbieder. Bovendien is het door de 
stijgende prijzen nog interessanter om de mogelijkheden van zelf elektriciteit 
opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, te onderzoeken.

Elektriciteit wordt weer duurder

ringskosten, maar de prijzen van zonnepane-
len zijn door de massale productie ervan fl ink 
gedaald. Ook zijn er regelmatig aantrekkelij-
ke subsidies voor dergelijke investeringen be-

schikbaar. Bovendien zijn er ook leveranciers 
die zonnepanelen aanbieden op basis van een 
huurconstructie, zodat je de investering niet in-
eens hoeft te bekostigen.

Nieuwsgierig naar de waarde van uw woning?
U bent zaterdag 2 oktober a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur van harte welkom

bij ons kantoor voor antwoord op deze en al uw andere woonvragen!

Punterstraat 2   Aalsmeer 

De vernieuwde
NVM Open Huizen Dag
Zaterdag 2 oktober

Powered by team Karin Eveleens



Warmtepompboiler voor betaal-
baar, zuinig en veel warm water
Wil je beschikken over veel 
warm water, verkregen op 
een energiezuinige ma-
nier en waarbij je ook een 
bijdrage levert aan het te-
rugdringen van de CO2 re-
ductie? Of heb je een elek-
trische boiler en wil je de-
ze vervangen, ook dan is 
de warmtepompboiler hét 
antwoord hoe je jouw wo-
ning van veel warm water 
kunt voorzien.

Een warmtepompboiler 
is te vergelijken met een 
elektrische boiler, maar 
dan uitgevoerd met een in-
gebouwde warmtepomp. 
Dit maakt hem energie-
zuiniger, waarbij een ener-
giebesparing tot 80% op 
de energierekening voor 
warm water mogelijk is. Je 
krijgt bovendien subsidie 
van max. €650,00  van de 
overheid, wanneer je een 
warmtepompboiler laat in-
stalleren. 

ATAG introduceert de Energion warmtepompboiler: voor gezinnen van 2-5 personen en tapwa-
tercapaciteit van 100-250L. www.atagverwarming.nl/warmtepompboilers

Kozijnen, gevelbekleding, 
lamellendak

Hedendaagse slanke 
aluminium kozijnen 
in combinatie met 
aluminium gevelbe-
kleding in dezelfde 
kleur. En als je dit al-
les combineert met 
een terrasoverkap-
ping met lamellen of 
glas, dan krijg je een 
droomhuis waar al-
les bij elkaar past. Je 
geniet op al het alu-
minium 25 jaar kleur-
garantie, zelfs in ex-
treme weersomstan-
digheden.

www.aliplast.com

Vernieuwde The Essentials-collectie
COREtec® Floors pakt 
uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. 
Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijk-
ste inspiratiebron. De 
authentieke looks met 
zachte aardetonen en 
warme, donkere kleu-
ren passen perfect in 
elk interieur.

Dankzij het grote suc-
ces van de COREtec® 
visgraatvloeren in klei-
ner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor 
grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan 
je volgens verschillen-
de legpatronen instal-
leren, afhankelijk van 
wat bij jou en de ruimte 
past. Deze extra grote 
visgraatplanken lenen 
zich perfect voor grote-
re ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de kamer. www.coretec� oors.com

Hansgrohe Finoris Flex: 
ultieme flexibiliteit 

Perfecte vorm, groot comfort. Finoris Flex, de gebruiksvriendelijke wastafelmengkraan met uit-
trekbare vuistdouche maakt alles mogelijk voor het hele gezin: van je handen wassen tot de ba-
by een badje geven of spontaan je haren wassen. De oplossing om routinetaken eenvoudiger 
dan ooit te maken. Beschikbaar in mat zwart, mat wit en chroom. Ervaar het verschil en geniet 
van comfort en kwaliteit.
www.hansgrohe.nl

Zo werkt een Quooker
Een Quooker-systeem 
bestaat uit een ko-
kendwaterkraan op het 
aanrecht en een ko-
kendwaterreservoir in 
het keukenkastje. Wil 
je naast kokend wa-
ter ook genieten van 
koel bruisend en ge� l-
terd water, direct uit de 
kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. 
Dit is een gekoeldwa-
terreservoir dat, net als 
het kokendwaterreser-
voir, in je keukenkastje 
komt te staan. 

In het reservoir zitten 
twee � lters die het wa-
ter zuiveren. Aan het 
reservoir zit een kool-
zuur� es, waarmee je 
wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-
kraan kunt tappen! 

www.quooker.nl

Niva Mixed: cv-radiator met 
geïntegreerde elektrische 
weerstand
Met de Niva Mixed lan-
ceert Vasco een hydrau-
lische radiator die ook 
elektrisch kan werken. 
Een hybride radiator 
biedt twee mogelijkhe-
den: geschikt voor aan-
sluiting op een centraal 
ver warmingssysteem 
(CV) of geschikt om te 
werken op elektriciteit. 
Een hybride radiator is 
uitermate geschikt voor 
ruimtes die je snel wilt 
kunnen opwarmen, zo-
als de badkamer, als het 
centrale verwarmings-
systeem uitgeschakeld 
staat.

www.vasco.eu

Gespot op WONEN.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!

Douchewc: superhygiënisch

In veel Aziatische landen is het gebruik van een douchewc de normaalste zaak van de wereld. Toi-
letpapier wordt er bijna niet meer gebruikt. En als je hier goed over nadenkt, is dat ook helemaal 
niet zo gek. Een douchewc heeft namelijk verschillende voordelen boven de traditionele wc zo-
als wij hem kennen.
De douchewc reinigt je billen namelijk met water. En water is verfrissend, hygiënisch, reinigend 
en bijzonder comfortabel.

Niks overtuigt beter dan je eigen ervaring. Daarom is het verstandig een douchewc zelf te erva-
ren en uit te proberen. Geberit biedt in haar AquaClean Experience Center in Nieuwegein hier vol-
op de mogelijkheid voor.
www.geberit-aquaclean.nl

Plafond 
kroon op 
je bad-
kamer
Lekker in bad met een drankje, 
sfeerverlichting en muziekje op 
de achtergrond… en dat in een 
badkamer zónder condensvor-
ming of schimmel.

Er zijn tal van extra’s om het pla-
fond – en je hele badkamer – 
een nóg � jnere plek te maken. 
Daar staat Luxalon voor. Hun 
doel? Een mooi afgewerkt pla-
fond dat altijd perfect bij iedere 
badkamer en je wens past.
www.luxalonplafonds.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 
Een elegante collectie 
wastafels met strakke 
vormen geschikt voor 
een moderne tijdloze 
badkamer. De kerami-
sche wastafels zijn met 
behulp van de nieuw-
ste technieken in Italië 
vervaardigd. 

Het dun vormgegeven 
keramiek geeft in com-
binatie met het Theba-
lux kastenprogramma 
Beat 2.0 je badkamer 
een fantastische uit-
straling en gebruiks-
gemak voor vele jaren.

www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een ther-
mostaat met onge-
kend gebruiksgemak 
in een verblu� end 
compact en modern 
design. Door gebruik 
te maken van een 
touchscreen is de 
bediening intuïtief, 
eenvoudig en sim-
pel. De compacte af-
metingen en het mo-
derne design zorgen 
ervoor dat de ther-
mostaat probleem-
loos in elk interieur 
past. Hij kan een-
voudig worden geïn-
stalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een 
zwarte als witte uit-
voering.

www.intergas-verwarming.nl

Je wilt je huis verduurzamen, 
maar hoe?

Op  Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke duurzame woonoplossingen, van de meest com-
fortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. Centraal staat het Duurzaam Droom-
huis, een levensgrote modelwoning vol duurzame producten: zonneboilers, inductiekookplaten, 
isolatie en voor de deur een elektrische auto. Namens onze partner Appartement & Eigenaar kun-
nen lezers van WONEN.nl kaartjes met € 2,50 korting bestellen. 
Gebruik kortingscode 21HEAPPARTEMENT op www.huisenergie.nl

Warm beddengoed, dekens 
en plaids van allnatura

De nachten worden langzamerhand weer langer en de temperaturen dalen. Hoe � jn is het om in 
een warm, zacht bed te liggen als het buiten koeler wordt.

Behaaglijk beddengoed draagt in belangrijke mate bij aan een goede slaapkwaliteit. De stof van 
het beddengoed moet slijtvast en ademend zijn en in staat om voldoende vocht op te nemen. Ka-
toen is hiervoor bij uitstek geschikt omdat het in een groot aantal variaties kan worden gebruikt.

Slaapexpert allnatura biedt voor de herfst en de winter in de onlineshop een ruime keuze aan 
warm beddengoed en knusse dekens voor op de bank.
www.allnatura.nl



Stijlvol, robuust, tijdloos of klassiek?

Keukenstudio Allround 
maakt keukens helemaal 
naar wens en smaak

De keuken is een heel belangrijke ruimte in een 
woning. Het is de ruimte waar een goede kop 
koffi  e wordt gezet, de lunchtrommeltjes wor-
den gevuld en het avondeten wordt bereid. Zo’n 
belangrijke ruimte vraagt om maatwerk. En dat 
is waar André en Rémon met hun Keukenstudio 
Allround voor staan. Samen met hun klant bren-
gen ze alle wensen en behoeften in kaart. Welke 
uitstraling moet de keuken hebben? Hoe moe-
ten de frontjes eruitzien? En welk materiaal ge-
niet de voorkeur voor het werkblad? Keuken-
studio Allround kenmerkt zich als interieurstu-
dio. Hier worden tekeningen gemaakt, ontwer-
pen gepresenteerd en smaken en stijlen bij el-
kaar gebracht. Een unieke en persoonlijke keu-
ken is het resultaat.

Op afspraak 
Rémon en André werken uitsluitend op af-
spraak. Zo bieden zij de persoonlijke aandacht 
die zij zo belangrijk vinden. De eerste afspraak 
kan in de Keukenstudio aan de Constructieweg 
in Mijdrecht plaatsvinden, maar kan ook direct 
bij de klant thuis. Net waar de behoefte ligt. In 
dat laatste geval meten de heren direct de ruim-
te in zodat zij later hun tekeningen, ontwerpen 
en fotorealistische schetsen kunnen presente-
ren. Dat werk vinden de twee ervaren keuken-

specialisten het leukst: elke keuken is anders, al-
le wensen zijn anders en die ingrediënten bren-
gen zij graag bij elkaar.

Vervolgens gaan zij als een interieurarchitect 
aan de slag en presenteren alle mogelijkheden 
vanuit hun veelzijdige studio: de frontjes, de 
grepen voor de deurtjes en de lades en natuur-
lijk het werkblad. Kiezen we voor mooie, exclu-
sieve marmers? Of gaan we voor een stijlvolle 
maar meer eenvoudige variant? En welke appa-
ratuur sluit hier mooi op aan? Een geïntegreer-
de afzuigkap? Of liever een Quooker? Alles is 
mogelijk.

En wat ook zo fi jn is? André en Rémon bege-
leiden het proces van het uitzoeken van de 
droomkeuken van begin tot eind. Van vrijblij-
vende schetsen en  fotorealistische ontwerpen 
tot en met de aansluiting van de apparatuur. 
Pas als alles werkt en alles naar wens is zullen zij 
de keuken verlaten. Dát is pas maatwerk. 

Behoefte aan persoonlijke aandacht en een 
uniek en origineel ontwerp voor uw droomkeu-
ken? Kijk op www.keukenstudioallround.nl of 
bel met André of Rémon: 06-2136 9372 of 06-
1532 8716

Wie binnenstapt bij Keukenstudio Allround, kijkt zijn ogen uit. Niet vanwege de 
tientallen voorbeeldkeukens, maar juist vanwege de kleine, knusse ruimte. De-
ze ruimte nodigt uit om inspiratie op te doen, kleuren en materialen bij elkaar te 
brengen en unieke ontwerpen te laten maken. Dát vinden André Kroeze en Ré-
mon Boelsma van Keukenstudio Allround belangrijk. Geen dertien-in-een-do-
zijn-keuken, maar een mooi en origineel ontwerp geheel naar uw wensen. Of u 
nu de voorkeur geeft aan stijlvol of robuust, tijdloos of klassiek...



•  Je kunt voorkomen dat maden zich neste-
len in de vuilcontainer door er wat takken la-
vendel of klimop in te leggen. Maden kunnen 
daar namelijk niet tegen, dus kun je ze op een 
natuurlijke wijze bestrijden. Bovendien geeft 
lavendel een heerlijke geur af, dus sla je daar-
mee twee vliegen in één klap. Heb je al ma-
den in je vuilcontainer? Dan helpt het om 
tussen het afval wat zout of kalk te strooien. 
Daarmee zorg je ervoor dat de larven uitdro-
gen, waardoor de overlast vanzelf verdwijnt.

• Gooi bij voorkeur geen kletsnat afval in de 
container, maar laat het eerst even uitlekken. 
Als er nat afval in de vuilcontainer zit, komt 
het rottingsproces eerder op gang en dat le-
vert nou juist die vervelende geur op die je 
wilt voorkomen. Is de container net geleegd? 
Leg dan als eerste wat gedroogd gras onder-
in. Hierdoor voorkom je dat vochtig afval aan 
de bodem van de container blijft plakken. Zo 
houd je de bodem goed schoon en blijft de 
container eenvoudig te reinigen met water en 
azijn of groene zeep.

• Baby in huis? Overweeg om te kiezen voor 
uitwasbare luiers, dat scheelt namelijk veel af-
val. Een gebruikte luier is een bron van bacte-
riën en met name in een warme periode trekt 
een vuile luier ongedierte aan. Als je luiers in 
de vuilcontainer (restafval) gooit, maak dan 
gebruik van een speciale luchtdichte zak om 

Voorkom een stinkende 
vuilcontainer

ze vooraf in te verpakken, Je voorkomt hier-
mee enerzijds dat de stank van de luier zich 
kan verspreiden, anderzijds hou je ook onge-
dierte ermee op afstand.

•  Vliegen komen af op alles wat wij weggooi-
en maar voor hen nog eetbaar is. Maar daar-
door krijg je ook maden, dus vliegen wil je zo 
veel mogelijk voorkomen. Sluit de vuilcontai-
ner dus na elk gebruik goed af. Leg desnoods 
een steen op het deksel, zodat vliegen abso-
luut geen ingang weten te vinden. Een ex-
tra truc is het ophangen van wat mottenbal-
len aan het handvat van de container. Doe ze 
in een afgeknipt stuk panty en hang het aan 
het deksel van de bak. Vliegen blijven weg bij 
mottenballen en dus ook uit de vuilcontainer.

Een aparte rolcontainer voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), eentje voor 
plastic, metaal en drankverpakkingen en nog eentje voor het restafval. Maar 
al die vuilcontainers worden slechts eens in de paar weken geleegd. Dan be-
staat het risico dat ongedierte zich in de bakken gaan nestelen. Met name de 
bak voor het GFT kan daardoor fl ink gaan stinken. Verhalen over rondkrui-
pende maden en kwalijke geuren worden regelmatig opgetekend, maar hoe 
voorkom je dit alles op eenvoudige wijze? Enkele tips!

Schans 7 - 11 • Uithoorn • 0297 561 633 • www.gerardkeune.nl • info@gerardkeune.nl

Meubelen op maat en naar eigen ontwerp van origineel oud eikenhout,
handgeverfde meubelen, teakhout

zitmeubelen • woonaccessoires • vloeren & traprenovatie • woonwinkel • 1000 m2 showroom

Vloeren &
Traprenovatie

Meubelen op maat in alle
vormen, kleuren en maten!

Hergebruik van oud eikenhout! Van oud gebouw
naar origineel meubel naar eigen ontwerp!!
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Relaxfauteuil Piano
Met metalen draaionderstel.
Inclusief 5 jaar garantie.

Relaxfauteuil Oscuro
Inclusief 5 jaar garantie.

Relaxfauteuil Piano
Met metalen draaionderstel.
Inclusief 5 jaar garantie.

NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

895,-
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Relaxfauteuil Oscuro
Inclusief 5 jaar garantie.

NU UIT VOORRAAD 
VOORRAAD LEVERBAAR!

LEVERBAAR!
LEVERBAAR!

795,-



Een strandhuisje op het strand van IJmuiden is waar we dit keer mogen binnen-
kijken. Op het grote strand welteverstaan en op de eerste rij, vlakbij vijf strand-
paviljoens, waar het goed toeven is voor ontbijt, ko�  e, lunch, borrel of diner. Een 
topplek voor vakantiegangers, een topplek om als IJmuidenaren een half jaar te 
wonen. Chiny en Lolke van Huisstede, 64 en 67 jaar zijn zulke geluksvogels. Sa-
men met hond Kayra en papegaai CoCo genieten zij volop van hun strandhuisje 
midden in de natuur. Het huisje is al 24 jaar in hun bezit en nog steeds draait het 
daar op het strand om genieten.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Bij binnenkomst
,,Stap maar gewoon binnen, hoor, zand hou je 
toch”, is de tekst waar Chiny bezoekers mee ont-
vangt. Het strandhuisje van Lolke en Chiny oogt 
licht en gezellig. In zand- en waterkleuren past 
het huisje goed in de omgeving van strand en 
zee. 

Verzamelingen
Er zijn opvallend veel vuurtorens, die het interi-
eur sieren. Maar ook meeuwen, foto’s van strand-
tafereeltjes en alle edities van het verenigings-
blad De Schelp doen de strandbeleving verster-
ken. Het serviesgoed is zorgvuldig bij elkaar ge-
zocht. Blauw-wit en met een decor van schelpen, 
vissen en inktvissen. Een grote vaas met tiental-
len in 24 jaar op het strand gevonden alikruiken, 
heeft een prominente plaats.

Afvalscheiden
Chiny vertelt, alle afval te scheiden, behalve het 
groen. ,,Dat gaat bij het restafval. Maar papier, 
plastic en glas, daar hebben we verzamelcontai-
ners voor in onze voortuin”, wijst Chiny, naar het 
brede strand voor de openslaande deuren.

Geluid en beeld
Lolke vertelt over de keuze van een TV. ,,Om-
dat wij hier zo’n beetje een half jaar wonen, van-
af april tot en met september. Ik heb als een van 
weinigen op het strand, voor televisie gekozen. Ik 
kijk graag sport, van Max Verstappen tot de Tour 
en de Olympische Spelen. Met een televisie ge-
niet ik volop van al die zaken.” Chiny vult aan, dat 
er ook radio geluisterd kan worden.

Aan de muur
Een leeg laatje van hout dient als kijkkastje, twee 

planken bevatten leuke stranddetails en lichtjes. 
Er is een schilderij met een mooi strandtafereel, 
die als eyecatcher op een prominente plek hangt.

Kleurgebruik
Er is consequent gebruik gemaakt van vergrijsde 
tinten. Wit, diverse kleuren blauw, beige en grijs 
sieren het interieur. Lolke vertelt over de bed-
bank, die als het mooi weer is, gewoon uitgeklapt 
blijft. ,,Dan leven we buiten. Bij slecht weer klap-
pen we hem in en hebben we een ruime hoek-
bank”. ,,En een kacheltje zo nodig,” vult Chiny aan. 

Badkamer
Er is aan het einde van een blok strandhuisjes een 
badhuis met toilet en douche. Ook is daar de mo-
gelijkheid om de potti-potti te legen. In hun ei-
gen huisje hebben Lolke en Chiny ook een eigen 
ruime douche gerealiseerd. ,,Ik wil goed en warm 
kunnen douchen, dat vind ik erg belangrijk”, al-
dus Chiny. ,,Alles werkt naar behoren, daar zorgt 
Lolke wel voor. Zonnepanelen op het dak leveren 
de benodigde energie”.

Huisregels
,,Onder strikte voorwaarden mogen we een aan-
tal malen per jaar verhuren. Voor ons hoeft dit 
niet persé, al vinden we het wel � jn als kennissen 
meegenieten van ons paradijsje”, aldus het gast-
vrije echtpaar.

Doe het zelf
Lolke is handig en verzorgt het schilder- en tim-
merwerk. Een strandhuisje vraagt nogal wat on-
derhoud door inwerking van zon, zout en wind. 
,,Het is het allemaal meer dan waard, het is hier 
altijd leuk”, besluiten Lolke en Chiny eensgezind 
samen. 

Even binnenkijken
Zand hou je toch 
Het is hier altijd leuk
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Raymond Spaargaren staat er in zijn 
paspoort, maar iedereen noemt hem Sam. Die naam 
heeft hij gekregen omdat hij als kleine jongen altijd 
moppen over Sam en Moos vertelde. Die komen deze 
middag niet aan bod, maar dat Sam Spaargaren een 
boeiend verteller is, dat is zeker. 

Door jou is René Spitteler bij AVA terecht gekomen?
“Hij was mijn buurman en we hadden een klik. Ik heb 
hem geënthousiasmeerd om te gaan hardlopen. Ik 
deed dat zelf altijd als voorbereiding op het voetbalsei-
zoen. Maar René werd zo enthousiast dat wij steeds 
onze grenzen verlegden en wedstrijden gingen lopen 
van 5 tot 10 kilometer en de Dam tot Damloop. Toen 
René verder ging met halve en hele marathons, ben ik 
afgehaakt. Dat tempo kon ik niet meer bijhouden.”

Loop je nog wel hard?  
“Op het ogenblik niet meer, ik heb een behoorlijk 
voetbal en tennis verleden en dat heeft zijn sporen 
nagelaten. Het heeft vooral problemen met mijn knieën 
veroorzaakt. Maar ik blijf een oude krijger dus ik tennis 
nog wel, maar ik moet nu wel gaan dubbelen, want dat 
vele lopen gaat mij niet goed af.” 

Vertel eens iets over dat voetbalverleden 
“Ik ben begonnen bij Aalsmeer, als jongetje van tien 
jaar, want op die leeftijd mocht je pas op voetbal. Ik 
kreeg een kaartje in de bus waarop stond in welk elftal 
ik zat, hoe laat ik moest spelen en waar. Ik was er zo 
trots op. Dat was nog in de Sportlaan waar nu de atle-
tiekvereniging is. Bij Aalsmeer heb ik tot mijn twintigste 
gevoetbald, maar in mijn studententijd ben ik in Rijsen-
hout bij SCW gaan spelen. Het niveau was wat lager 
dan Aalsmeer dat in die tijd in de hoofdklasse speelde. 
Dat ging mijn kwaliteiten te boven. In Rijsenhout kon ik 
vast in het eerste team komen. Van SCW ben ik overge-
stapt naar RKAV. Daar ben ik ook trainer geworden bij 
de jeugd. Ik ben een ras voetballer en na het veld-
voetbal heb ik in verschillende zaalvoetbalteams 
gespeeld. Ik kom uit het oude dorp en daar voetbalde 
we altijd met vrienden op het pleintje waar nu de 
school Samen Een staat. Met die jongens hebben we 
een zaalvoetbal team gevormd bij Fico RKAV en op een 
gegeven moment waren we zo goed dat we het eerste 
elftal vormden.” 

Je beroep is leraar?
“Binnenkort maak ik de veertig jaar vol als leraar en ik 
heb het nog steeds erg naar mijn zin. Ik geef les op een 
middelbare school in Nieuw Vennep; het Herbert 
Visserscollege, daar ben ik 39 jaar geleden begonnen. 
Mijn allereerste baan was op het Alkwin Kollege, als 
invaller. Bij de eerste les die ik gaf zat een jongen in de 
klas met een voetbal tussen zijn knieën. Ik was bang dat 
ze mij aan het uitdagen waren, want een bal mee de 
klas innemen mocht niet. “Geef die maar aan mij”, zei ik 
tegen die jongen Ik pakte de bal aan, hield hem een 
aantal keren hoog en legde hem daarna dood in mijn 
nek. Luid applaus volgde. Ik had nog geen woord 
gezegd en ze meteen voor me gewonnen.”

Welke vakken geef je? 
“Talen; ik geef Frans en Engels, maar de laatste tijd 
alleen maar Frans. Daarnaast geef ik les in bridge. Dat is 
vrij uniek, ik geef het samen met mijn collega Romano 
de Bock. De brugklassers havo en vwo kunnen voor de 
eerste twee jaar kiezen voor een talentvak; zoals sport 
en lifestyle, tekenen, podiumkunst, gamedesign en 
bridge. En geheel buiten verwachting blijkt na sport en 
lifestyle, bridge het meest populaire talentvak.” 

Waarom de keuze gemaakt voor leraar 
en waarom die talen? 
“Toen ik een jaar of vijftien was, wist ik dat al. Als leer-
ling op de middelbare school keek ik naar leraren en 
vroeg ik mij af waarom de ene wel leuk gevonden werd 
en de ander niet; of waarom het soms in een klas niet 
liep. Dat nam ik toen al in mij op om het later zelf te 
kunnen gebruiken. Ik vind het ontzettend leuk om 
mensen iets te leren. Mijn kracht is dat ik mensen 
enthousiast kan maken. En ik kan goed uitleggen. 
Mijn keuze voor Frans komt voort uit het feit dat mijn 
moeder Corsicaans is. Mijn ouders hebben elkaar leren 
kennen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Mijn 
vader heeft haar als oorlogsbruid mee naar Nederland 
genomen. Ik ben vaak met mijn moeder naar Corsica 
geweest. Het is het eiland der schoonheid: ‘ile de la 
beauté’. Mijn vader is jong overleden, ik was pas vier 
jaar oud en mijn moeder bleef met vijf kleine kinderen 
achter. Zij heeft het huis van haar oma op Corisca weer 
terug kunnen kopen en in de zomervakanties gingen 
we er regelmatig naar toe. Dan maak je al snel kennis 
met de taal. In 2016 ben ik na twintig jaar weer terug 
geweest. Een feest van herkenning, ik kwam weer 
zoveel vrienden en bekenden tegen. Ik beschouw 
mezelf als een bevoorrecht mens dat ik heb kunnen 
genieten van twee verschillende culturen.” 

En Aalsmeer?
“Ik ben hier geboren en getogen en vind Aalsmeer een 
geweldig dorp. Ik wil hier nooit meer weg.”

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Miriam van Leeuwen, ze is de leukste juf de je maar 
bedenken kan. Ik ben benieuwd hoe ze de coronatijd is 
doorgekomen.” 

Mirjam van Leeuwen: “Ik vind het 
heerlijk om in een dorp te wonen”

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 17 
september was de fractie van het 
CDA op werkbezoek bij het Kloos-
terhof in Aalsmeer. Door locatiema-
nager Ingrid van der Meiden-Vonk en 
facilitair manager Ralph van der Pol 
werd de fractie meegenomen door 
het zorgcentrum met 54 apparte-
menten. Tijdens het bezoek is er 
onder andere veel gesproken over de 
lockdowns tijdens de coronapan-
demie en de gevolgen die deze 
hadden. De medewerkers van het 
Kloosterhof hebben er met elkaar 
ervoor gezorgd dat de roosters inge-
vuld bleven en dat de stabiliteit voor 
de bewoners aanwezig was. Gelukkig 
heerste er een mentaliteit om met 
elkaar de schouders eronder te 
zetten. 

Eenzaamheid
Zowel Ingrid en Ralph waren goed te 
spreken over de inzet van de colle-
ga’s en 70 vrijwilligers. De lockdowns 
hebben helaas ook tot veel eenzaam-
heid geleid voor de bewoners, de 
bezoeken en activiteiten waren niet 
altijd mogelijk. Normaal gesproken is 
er in het Kloosterhof veel te doen, 
maar tijdens de coronacrisis was dit 
helaas niet mogelijk. 

Dementie
De fractie heeft ook gesproken over 
de zorgen rondom dementie. Ingrid 
gaf aan dat ze merkt dat de mensen 
die naar het Kloosterhof komen 
steeds jonger te maken krijgen met 
dementie en dat baart haar zorgen. 
Het personeel van het zorgcentrum 
staat hiermee voor een grote 
uitdaging. 
Nu de huidige corona maatregelen 
versoepelen, zullen de bijeenkom-
sten met betrekking tot onder 
andere dementie, ouder worden en 
langer thuis wonen weer georgani-
seerd worden. 

Wijkontmoetingscentrum
Inmiddels is ook de brasserie van het 
Kloosterhof dagelijks geopend. Daar-
naast is dit een wijkontmoetingscen-
trum waar allerlei activiteiten worden 
georganiseerd. Dit geldt ook voor 
inwoners uit de wijk of mensen uit de 
aanleunwoningen, je kunt er altijd 
terecht voor een praatje. De CDA-
fractie heeft een mooie inkijk 
gekregen in de organisatie van het 
Kloosterhof en al het werk dat zij 
doet en zij spreekt haar dank uit naar 
Ingrid en Ralph voor hun 
gastvrijheid. 

CDA op bezoek in ‘t Kloosterhof

Aalsmeer - Sinds 13 september kan 
in Aalsmeer (omgeving woonwijken 
in Oosteinde) met name binnenshuis 
verminderd mobiel bereik via 2G, 3G 
en 4G van KPN worden ervaren.
Reden is dat de antenne-installatie in 
de mast aan de Hornweg 175 moet 
worden afgeschakeld en verwijderd. 
Het contract voor de mast is namelijk 
beëindigd.

Problemen binnenshuis
Het is mogelijk dat met name 
binnenshuis problemen worden 
ondervonden met bellen, sms-en en 

mobiel internetten (gemiste 
gesprekken, verbroken verbindingen, 
geen verbinding tot stand kunnen 
brengen en/of lage datasnelheid). 
Uiteraard kan er wel gebruik gemaakt 
worden van het vaste netwerk en van 
een Wifi-aansluiting (tenzij je een 
mobiele router hebt). Het alarm-
nummer 1-1-2 blijft in ieder geval via 
vaste verbindingen bereikbaar.

Eind oktober
KPN heeft al wel een alternatieve 
locatie voor een vervangend basis-
station in de directe omgeving 

Verminderd mobiel bereik in 
omgeving wijk Oosteinde

gevonden, maar het zou naar 
verwachting nog tot eind oktober 
kunnen duren voor deze locatie 
gebouwd en in gebruik gesteld kan 
worden. Daarna zullen bereikbaar-
heid en datasnelheden in Aalsmeer 
en omgeving weer op het 
vertrouwde niveau zijn.
KPN biedt haar excuses aan voor 
mogelijk ongemak dat wordt ervaren 
door deze tijdelijke situatie. De 
ontwikkeling van het mobiele 
netwerk is voortdurend in beweging. 
KPN probeert er zoveel mogelijk voor 
te zorgen dat abonnees altijd goed 
mobiel kunt bellen en  internetten. 
Door verschillende omstandigheden 
kan het bereik echter soms tijdelijk 
verminderen.

LEZERSPOST

Aalsmeer - In de Nieuwe Meerbode van 23 september valt te lezen dat 
de gemeente in eerste instantie geen geld overhad voor een fietsbrug-
getje, waardoor het historische Spoorlijnpad zou komen te vervallen. 
Gelukkig wisten 1600 Aalsmeerders dit tij te keren. In dezelfde krant staat 
bij de Officiële Mededelingen het voornemen om wel een brug over de 
Molenvliet aan te leggen. Deze brug is bedoeld voor wandelaars, maar 
over de Molenvliet liggen al twee bruggen en de Vliet loopt dood, zodat 
je er gemakkelijk helemaal omheen kan lopen. Als die wandelaars zo 
graag wandelen is deze brug dus totaal overbodig. Hij kan gefinancierd 
worden door de Judaspenningen van Schiphol, maar het onderhoud is 
uiteraard voor de gemeente. Een dergelijk brug zal wel weer een hang-
plek worden, waar vanaf weer lekker rommel in de Vliet kan worden 
gegooid en gezien het lot van de bankjes in het Seringenpark zal hij ook 
wel weer slachtoffer worden van vernielzucht. Het ergste is evenwel dat 
hij maar ruim een meter boven water zal komen. Alle winters met sterk ijs 
is de Molenvliet steeds door velen gebruikt als ijsbaan. Alleen met de 
neus op het ijs kan men straks nog onder deze brug door zodat de ijsbaan 
in feite 300 meter korter zal worden. Ik heb gevraagd waarom het niet 
een ronde brug kan worden zoals het Kippenbruggetje tussen de Stom-
meerkade en de Oosteinderweg, maar daar was volgens de gemeente 
geen geld voor. Als er dan zo weinig geld is zie er dan maar helemaal 
vanaf zou ik zeggen. Ik weet wel nuttiger dingen te bedenken. De lezers 
wil ik dan ook oproepen om bezwaar tegen dit onzalige plan in te dienen.
Jan Hofstra, Molenaar Stommeermolen, Geijlwijckerweg 10
Mail: stommeermolen@gmail.com

Met neus op het ijs onder nieuwe brug 
Molenvliet door schaatsen?
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Aalsmeer - Op 1 oktober start de jaar-
lijkse campagne van ‘Stoptober’ 
waarin bekende en onbekende Neder-
landers samen 28 dagen niet roken en 
dit hopelijk voor de rest van hun leven 
volhouden. Al 350.000 mensen 
hebben eerder aan Stoptober meege-
daan en met succes: als het je lukt om 
28 dagen niet te roken, dan heb je vijf 
keer meer kans om gestopt te blijven.

Campagne in Aalsmeer
Stoptober sluit goed aan bij de lokale 
campagne in de gemeente Aalsmeer 
‘Ga voor Lucht’, die voor de zomer 
werd gelanceerd. In deze campagne 
– ontwikkeld door de Kinderraad  en 

Brijder Jeugd – zijn vier verschillende 
kaarten en posters door kinderen 
bedacht en gemaakt. Het idee achter 
de campagne is dat naast tv-reclames 
en artikelen in de krant juist persoon-
lijke boodschappen van kinderen een 
belangrijke rol kunnen spelen om 
stoppen met roken te stimuleren. De 
kaarten worden in september 
verspreid via de basisscholen. Ook zijn 
ze te verkrijgen bij gezondheidscentra 
en huisartsen in de gemeente 
Aalsmeer.

Rookvrije generatie
Wethouder Wilma Alink is enthou-
siast en steunt het initiatief van harte: 

Jaarlijkse campagne Stoptober: 
Doe mee en ‘Ga voor Lucht’

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - De gemeente Uithoorn heeft bedacht dat we een nieuwe 
vuilnisbak nodig hebben. En ik woon in Uithoorn. Dat is niet geheel vrij-
willig moet ik zeggen, want we woonden decennialang gewoon in Aals-
meer. Wel op de rand blijkbaar, want tig jaar geleden werd zonder 
aankondiging de gemeentegrens verlegd en woonden we van de een op 
de andere dag ineens in Uithoorn. Vanaf dat moment kon ik mijn 
paspoort niet meer in Aalsmeer verlengen en stemmen op de Aalsmeerse 
gemeenteraad mocht ook niet meer. Ik moet er nog aan wennen. Bizarre 
bijkomstigheid was dat we jarenlang twee postcodes konden gebruiken. 
Het is dat we nooit aan loterijen meedoen, anders had ik absoluut een 
kans gemaakt. Maar terug naar de vuilnisbakken. We hebben er al drie, 
met verschillende deksels; een blauwe, een oranje en een grijze. Voor 
papier, plastic en rest afval. En nou ook nog een groene. Ik raak het spoor 
eerlijk gezegd een beetje bijster. Omdat ik al die bakken pal bij de 
keukendeur niet zo fraai vind, hebben we ze een plek gegeven naast de 
schuur, keurig op een plateautje en onder een afdakje. Een leuk projectje 
van mijn echtgenoot, die altijd blij wordt als er iets te timmeren is. Die 
nieuwe past er eigenlijk niet meer naast. Hij is van de week binnenge-
komen, helemaal leeg, schoon en glimmend. Bijna zonde om er iets in te 
gooien. Ze staan trouwens best wel ver weg voor normale achtertuin 
begrippen. Het is exact veertig stappen lopen van mijn aanrecht naar het 
afvalplateau. En dat is een beetje overdreven voor ieder leeg blikje, een 
paar schillen of de uitgelezen krant. Dus hebben we binnen mini afval-
containertjes gecreëerd. In de bijkeuken staat een rieten tas voor de lege 
flessen, op het kastje van de vloerverwarming een kartonnen doos voor 
al het papier; daarnaast een grijze bak voor plastic, metaal en drink-
pakken, wat nog steeds de grootste afvalberg is. Die bak moet ik altijd 
met argusogen in de gaten houden als we bezoek hebben, anders gooit 
een of andere onverlaat er zonder mankeren een poepluier in. “Nee, dat is 
niet de vuilnisbak”, is een veelgehoorde kreet in ons huishouden. “Die is 
buiten.” Want dat stinkende attribuut wil ik natuurlijk niet in mijn goot-
steenkastje hebben. Daar huist namelijk een emmertje voor het restafval. 
Dat is maar een klein bakje, want we hebben weinig restafval. Ik houd mij 
nooit aan houdbaarheidsdatums, dat vind ik luxe flauwekul en voor de 
rest eten we altijd alles op. Wat overblijft, gaat naar de kippen. Als alle 
bakjes, emmertjes en dozen vol zijn, transporteren we de boel weer naar 
buiten. Maar dat gootsteenbakje krijgt nu een andere bestemming. Daar 
mag echt alleen maar groen in. En wat volgens Uithoorn onder groen valt 
is een rekbaar begrip. Schillen, eierschalen, kippenbotjes, bloemen en 
koffieprut is allemaal oké, maar mijn theezakje dan weer niet. En dat snap 
ik niet. Wat is er mis met mijn theezakje? Is dat touwtje het probleem? 
Met dat papieren labeltje? Of het nietje waar het mee vastzit? Maar ik 
drink eigenlijk alleen maar Rooibosthee, de biologische variant, en die 
heeft al die toevoegingen niet. En waar moet ik naar toe met mijn 
papieren zakdoekje, of het stukje keukenpapier? De hondenharen die uit 
mijn duurzame stofzuiger komen? Ik heb ineens zoveel om over na te 
denken. We hebben er in de bijkeuken maar weer een bakje bijgezet. 
Inmiddels overweeg ik serieus een composthoop in mijn tuin. Maar we 
doen ons best. Van de week de bak met restafval aan de weg gezet. Zat 
nagenoeg niks in. 

Afval scheiden

Uithoorn - De rechtbank in Haarlem 
heeft een 26-jarige man uit Uithoorn 
veroordeeld tot vijf jaar cel voor 
dertien straatroven. Daarbij trok hij 
kettingen van de nekken van oudere 
vrouwen. De Uithoornaar pleegde de 
straatroven niet alleen in en rond zijn 
eigen woonplaats, maar ook in Aals-
meer, Ouderkerk aan de Amstel, 
Amstelveen en Amsterdam tot in 
Hoevelaken en Nieuwegein aan toe. 
Hij rukte bij zijn slachtoffers plotse-
ling het sieraad van de nek of pols, 
waardoor sommige slachtoffers 
vielen en zich moetsen laten behan-
delen door een arts. Bij het vonnis 
weegt de rechtbank mee dat de 

berovingen grote gevolgen hebben 
voor de slachtoffers. Een deel van 
hen is nu te bang om de straat op te 
gaan. De rechtbank achtte niet alle 
ten laste gelegde straatroven bewijs-
baar. Dat geldt weer wel voor een 
mishandeling en de diefstal van een 
aantal computers.  De man werd 
aangehouden nadat de politie bewa-
kingsbeelden van een van de dief-
stallen had verspreid. Het centrale 
onderzoek werd geleid door recher-
cheurs van de politie-eenheid Noord-
Holland. De man werd op 28 juli 2020 
aangehouden en zit sindsdien vast. 
En voorlopig blijft dat dus zo!
Bron: Politie.nl

Vijf jaar cel voor kettingen dief

Aalsmeer - In het nationale Klimaat-
akkoord is afgesproken dat alle 
gemeenten een Transitievisie Warmte 
opstellen. Deze visie geeft richting 
aan de overgang van aardgas naar 
duurzame warmte en beschrijft 
welke technieken het meest haalbaar 
en betaalbaar - en dus kansrijk - zijn 
per wijk. In Aalsmeer wordt dit de 
warmtevisie genoemd. Deze is nu in 
concept klaar en inwoners en andere 
belanghebbenden hebben van 27 
september tot en met 7 november 
de gelegenheid hierop te reageren.

Duurzaam en betaalbaar
Bij de ontwikkeling van de concept-
warmtevisie van Aalsmeer is veel 
aandacht geweest voor wensen en 
zorgen van woningeigenaren en 
huurders. Op deze manier kan er zo 
goed mogelijk rekening gehouden 
worden met wat inwoners belangrijk 
vinden. Want inwoners spelen een 
belangrijke rol in het verduurzamen 
van een wijk. Daarom is er gedu-
rende de ontwikkeling van de 
concept-warmtevisie een klankbord-
groep van bewoners geweest, waar 
verschillende bewonersorganisaties 
zoals de wijkraden, huurdersvereni-
ging HAK en de werkgroep Gasloos 
in vertegenwoordigd waren. Daar-
naast konden alle inwoners in 
februari hun mening geven via een 
enquête en deelnemen aan drie 
informatieavonden in april. Ook via 
Facebook zijn veel reacties binnen-
gekomen. Wethouder Duurzaamheid 
Wilma Alink: “Een veel gehoord 
geluid is dat mensen zich zorgen 
maken over de betaalbaarheid van 
de overgang van aardgas naar duur-
zame oplossingen. Terecht, vinden 
wij als gemeente. Daarom hebben 

we in de warmtevisie gekozen voor 
een geleidelijke overgang met de 
focus op betaalbaarheid. Ook willen 
we inwoners zo goed mogelijk 
ondersteunen.” 

Startbuurten
In de Warmtevisie worden twee start-
buurten benoemd. Dit zijn buurten 
waar de gemeente als eerste samen 
met de bewoners aan de slag gaat. 
De gemeente start met een isolatie-
aanpak voor oude en slecht geïso-
leerde woningen in de Stommeer 
(label E, F, G), zonder dat de buurt 
dan al aardgasvrij wordt. Dit heet een 
aardgasvrij-ready aanpak. De focus 
ligt daarbij op energie- en kostenbe-
sparing voor inwoners. 

Aantrekkelijk aanbod
Daarnaast komt er een aanpak voor 
aardgasvrij voor alle buurten met 
goed geïsoleerde woningen die 
vanaf 1992 zijn gebouwd. Deze 
woningen kunnen de stap naar aard-
gasvrij nu al maken. Deze aanpak 
richt zich bijvoorbeeld op het 
ontwikkelen van een aantrekkelijk 
aanbod voor bijvoorbeeld (hybride)
warmtepompen. Inwoners kunnen 
daarbij zelf kiezen of en wanneer ze 
meedoen. In de warmtevisie staat 
een overzicht van alle buurten en de 
meest kansrijke warmtetechnieken. 
Deze is te vinden op: www.aalsmeer.
nl/warmtevisie.
Digitaal vragenuur 
De volledige versie van de concept-
warmtevisie is te lezen op www.aals-
meer.nl/warmtevisie. Heeft u na het 
lezen van de concept-warmtevisie 
vragen waar u eerst antwoord op wilt 
hebben voor u reageert? Op 
maandag 11 oktober (van 19.30 tot 

Warmtevisie:  
Wat vindt u ervan?

20.30 uur) organiseert de gemeente 
een digitaal vragenuur over de 
concept-warmtevisie. Inwoners 
kunnen vragen stellen en meer infor-
matie krijgen voor het opstellen van 
een inspraakreactie. Opgeven hier-
voor kan door een e-mail te sturen 
naar: energietransitie@aalsmeer.nl, 
onder vermelding van ‘Vragenuur 
warmtevisie’.

Inwoners kunnen hun zienswijze 
onder vermelding van ‘Zienswijze 
warmtevisie’, voorzien van naam en 
adres e-mailen naar: energietran-
sitie@aalsmeer.nl. De gemeente 
verzamelt tot en met 7 november 
alle binnenkomende zienswijzen op 
de concept-Warmtevisie. Alle ziens-
wijzen worden beantwoord en waar 
nodig wordt de Warmtevisie aange-
past. Begin 2022 neemt de gemeen-
teraad een besluit over de (aange-
paste) Warmtevisie. 

Regionaal Energieloket
Met behulp van het Regionaal Ener-
gieloket ondersteunt de gemeente 
alle woningeigenaren in Aalsmeer en 
Kudelstaart die hun woning willen 
verduurzamen. Voor meer infor-
matie: www.RegionaalEnergieloket.
nl/Aalsmeer. 

“Ik ben blij dat we nu de rookvrije 
generatie mogen zien opgroeien. 
Kinderen zijn de toekomst en zij 
vinden roken hier niet bij horen. 
Mooi dat zoiets uit henzelf komt. Het 
is aan ons als volwassenen om het 
goede voorbeeld te geven en door 
niet te roken te zorgen voor onze en 
hun gezondheid. Doe mee en sluit je 
aan bij een rookvrije generatie.”
Wil je stoppen met roken? Ga de 
uitdaging aan en doe mee met Stop-
tober: samen 28 dagen niet roken in 
oktober. Meld je nu direct aan via 
stoptober.nl. Meer weten over de 
kaartenactie ’Ga voor Lucht’? Stuur 
dan een e-mail naar Ester.Teunen@
brijder.nl. Meer informatie voor 
iedereen die wil stoppen met roken 
of een ander wil helpen te stoppen is 
te vinden op de website ikstopnu.nl.

Praam lek of tot zinken gebracht?
Aalsmeer - Aan het einde van de middag na de 
Pramenrace lag deze praam ineens bij de brug van het 
Stokkeland, tegen de kade van de Stommeerkade. Er 
dreven nog vrolijke bloemetjes in. Was de praam plots 
gezonken? Hebben de bemanningsleden in alle haast 
de boot moeten verlaten voordat ze tot hun knieën 
(dieper is het water hier niet) nat zouden worden? 
Pramen worden na gebruik onder water gezet, dat is 
beter voor het hout, maar in dit geval is het zeker niet 
de vaste ligplaats voor het overwinteren. Wie weet arri-
veert binnenkort de hoosploeg en wordt de praam 
weer boven water gebracht en gaat de reis naar ‘huis’ 

gemaakt worden. De eenden op het Stokkeland hebben 
de ‘indringer’ in ieder geval geaccepteerd. De rand is 
een heerlijke plek om even lekker in het zonnetje te 
luieren en de veren te poetsen. Wie is de eigenaar en 
wat is het enige, echte juiste verhaal? De redactie hoort 
het graag: redactieaalsmeer@meerbode.nl.
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Aalsmeer - Nodig Jan de Boer uit als 
spreker op je event en je kunt ervan 
op aan dat het spraakmakend 
afloopt. Dat ondervond BusinessClub 
FC Aalsmeer op donderdag avond 23 
september bij de eerste onderne-
mersavond die sinds lange tijd weer 
eens georganiseerd kon worden. Al 
laatste van vijf sprekers pakte hij de 
zaal bij de lurven met een schaap, 
een uitvouwbaar oliedrum en een 
opmerkelijke noviteit: eetbare 
zonnebloemen. De conferentie-
ruimte van Floriworld bewees in 
korte tijd opnieuw zijn waarde als de 
perfecte locatie voor zoiets als een 
netwerkbijeenkomst. Zo’n honderd 
dames- en herenleden hadden er wel 
zin in. Het kon weer en wat was 
iedereen eraan toe.

Steeds minder
De vriendelijke en goedlachse cere-
moniemeester Roald Koster leidde 
de sprekers in en wist bij gebrek aan 
vragen uit het publiek zelf nog wat 
extra informatie los te krijgen. 
Wellicht dat vijf sprekers zonder 
pauze iets te veel van de spannings-
boog vroeg, maar mooi was wel dat 
uit ieder verhaal wel iets hoopge-
vends te halen viel. Met tuinbouw-
ontwikkelingen als rode draad van 
de avond beet Jan Willem Donkers 
namens Greenport Aalsmeer het 
spits af. ‘Als je blijft doen wat je deed, 
krijg je wat je had maar wel steeds 
minder,’ zo poneerde hij meteen 
maar eens een rake stelling die 
ondernemers tot nadenken stemde. 
Afkomstig uit de groene sector of 
niet. Zijn verhaal ging onder meer 
over innovatie kweek van algen, 
vanille en de kleurstof indigo. De 
aanwezigen leken op te veren toen 
Donkers vertelde dat het subsidie-
geld voor innovaties tegen de 
plinten klotst.

Ei van Columbus
Jaap Buis van Circular Plastics depo-
neerde voor zijn spreekbeurt eerst 
wat materiaal op tafel. Het leken 
kunststof wasmanden maar bleken 
prototypes van bloemendozen te 
zijn. Nog net iets te zwaar voor lucht-
vracht, maar in samenwerking met 
het Volendamse Kras Recycling heeft 
hij het mogelijke ei van Columbus in 
handen om de stortvloed van plastic 
in de bloemenbranche om te zetten 
tot bruikbare nieuwe producten.

Een-tweetje
Hierna volgde Evert Bregman van de 
Bregman Innovation Group, wiens 
boodschap kort gezegd luidde: ‘doe 
niet hetzelfde als iedereen doet. 
Anders eindig je in de 97 procent die 
werkt voor de 3 procent die het wèl 
anders doet.’ Met Kudelstaarter Ton 
Kuipers ging het langzaam maar 
zeker naar de finale van de avond. Hij 
gaf als oud-RKDES speler en nog 
maar vers aangemeld Businessclublid 
het een-tweetje die Jan de Boer 
vervolgens inkopte. Kuipers is direc-
teur van Takii Europe, een Japanse 
onderneming die al 30 jaar wereld-
leider is op het gebied van zonne-
bloemveredeling. Kuipers strooide 
met termen als heliotropisme en 
helionasti die gerust weer vergeten 
mochten worden, wanneer men 
maar onthield dat zonnebloemen 
met de zon meedraaien. “Die eigen-
schap hebben we eruit veredeld, 
zodat de zonnebloem op vaas 
gewoon recht omhoog blijft kijken.”

‘Out of the ton’
Daarna rolden er aan de hand van 
Barendsen Bloemendirecteur Jan de 
Boer enkele karren vol zonne-
bloemen de ruime zaal binnen 
gevolgd door een oliedrum op 
wielen in kenmerkende Aalsmeerse 

Zonnebloemen eten bij FloriWorld

De sprekers van links naar rechts: Silvia van den Aardweg (manager FloriWorld), Ton Kuipers (Takii Europe BV), Evert Bregman 

(Bregman Innovation Group), Jan Willem Donkers (Greenport Aalsmeer), Jaap Buis (Circulair Plastics), Roald Koster (Bestuur 

BusinessClub) en Jan de Boer (Barendsen Flowers Aalsmeer). Foto: Ton van Eenenaam

Aalsmeer - De inmiddels wereldbe-
roemde jazzpianist Mike del Ferro 
(1965) begon zijn carrière als ‘huispi-
anist’ in Bacchus. In het voorjaar van 
1993 presenteerde hij in het culturele 
café in Aalsmeer zijn eerste cd, ‘Intro-
ducing’, met de Belgische saxofonist 
Frank Vaganée. Twee jaar later 
gevolgd door de cd: ‘Live’. Inmiddels 
is Mike del Ferro een internationaal 
geroemd pianist met een enorme 
muzikale veelzijdigheid die heeft 
geresulteerd in een concertpraktijk in 
tot nu toe 117 landen, variërend van 
solorecitals tot crossovers met traditi-
onele muziek. Dit laatste in de meest 
uiteenlopende landen over de hele 
wereld. Mike heeft bij Challenge 
Records International een exclusief 
contract getekend voor een serie van 
tien cd’s genaamd ‘Songs Inspired by 
Wandering the Globe’, die gebaseerd 
zijn op zijn reizen. Alle albums in 
deze serie kregen een Edison Nomi-
natie. Twintig jaar na hun eerste 
kennismaking speelde de jazz-
tandem van saxofonist Frank 
Vaganée en pianist Mike del Ferro 
weer een seizoen samen – in 2012 
namen ze hun derde cd op: ‘Happy 
Notes’. Ook Frank Vaganée had toen 
al een glanzende carrière gemaakt, 
als oprichter en artistiek leider van 
het baanbrekende Brussels Jazz 
Orchestra. Jeroen Vierdag is bassist 
bij onder meer saxofonist Bart Wirtz 
en pianiste Amina Figarova. 
Drummer Roy Dackus werkte veel 
samen met Ack van Rooyen, Eric 
Vloeimans en Tineke Postma, ook 
was hij slagwerker bij het Metropole 

Orkest en het Jazz Orkest van het 
Concertgebouw. En nu, bijna dertig 
jaar na hun eerste kennismaking, is 
KCA erin geslaagd de Del Ferro/
Vaganée Group weer voor één uniek 
concert te verenigen. Dertig jaar van 
steeds nieuwe muzikale ervaringen, 
samengebracht in Bacchus. Niet te 
missen! Zaterdagavond 9 oktober in 
de grote zaal van cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. 
Aanvang 20.30 uur. Tickets kosten 20 
euro per persoon, voor jazzclubleden 
15 euro, en zijn verkrijgbaar bij de 
KCA Ticketshop (www.kunstencul-
tuuraalsmeer.nl). Let op: coronatoe-
gangsbewijs vereist.

Uniek concert jazzpianist Mike 
del Ferro in Bacchus 

Kudelstaart - De Ambachtsheerweg 
is aan onderhoud toe. Dit najaar 
vindt daarom groot onderhoud 
plaats en worden de kruisingen 
verbeterd voor fietsers. De voorberei-
dende werkzaamheden hiervoor zijn 
gestart op 28 september. Wethouder 
Robert van Rijn: “Op dit moment 
voeren we veel werkzaamheden uit 
in de buitenruimte. Naast dat dit 
nodig is om achterstallig onderhoud 
in te halen en Aalsmeer toekomstbe-
stendig te houden geeft het helaas 
ook overlast. Juist omdat we op veel 
plekken tegelijk bezig zijn hebben 
we dit werk na de werkzaamheden 
rondom de Proosdijhal gepland. Ook 
hebben we een fasering aange-
bracht, zodat al het verkeer er (op 
twee nachten na) gewoon door kan. 
Het kan wel zijn dat u even moet 
wachten om elkaar te laten passeren. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor.”

Nieuw asfalt en drempels
Het asfalt van de rijweg van de 
gehele Ambachtsheerweg en de 
kruising met de Herenweg en Bilder-
dammerweg wordt vervangen. Ook 
een gedeelte van de Bilderdam-
merweg (tussen Ambachtsheerweg 
en Wim Kan Dreef ) krijgt nieuw 
asfalt. Daarnaast komen er drempels 
bij het kruispunt van de Herenweg 
om zo de snelheid te verlagen naar 
50 kilometer per uur. Voor deze 
reconstructie worden helaas een 
aantal bomen verwijderd. Hiervoor 
komen uiteraard nieuwe bomen 
terug. 

Planning 
De voorbereidingswerkzaamheden 

zijn gestart vanaf 28 september. Bij 
de kruisingen met de Herenweg en 
de Bilderdammerweg worden tijde-
lijke bypasses en verkeerslichten 
aangelegd. Vanaf begin oktober 
vinden vervolgens gefaseerd de 
uitvoeringswerkzaamheden plaats. 
Begin december is het werk volgens 
planning helemaal gereed. De plan-
ning kan wijzigen als bijvoorbeeld de 
weersomstandigheden het asfalteren 
onmogelijk maken.

Om-en-om regeling
Autoverkeer op de Ambachts-
heerweg kan doorrijden, maar wordt 
bij de kruisingen via bypasses geleid 
met een om-en-om regeling. Er 
komen daarvoor tijdelijke 
verkeerslichten. 
Gedurende twee nachten (volgens 
de huidige planning 11 en 12 
oktober) is de Ambachtsheerweg 
geheel afgesloten voor autoverkeer. 
De aansluiting richting de Bilderdam-
merweg is periodiek gestremd. 
Fietsers tussen de Herenweg en 
Hoofdweg worden gedurende het 
hele project omgeleid via de Wim 
Kan Dreef en het Corry Vonk pad. 
Fietsers over de Herenweg (tussen 
Leimuiden en Kudelstaart) kunnen 
het werk passeren, maar moeten 
even afstappen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werk-
zaamheden of vragen hierover kan 
contact opgenomen worden met de 
toezichthouder, de heer Ton Konijn, 
bereikbaar via telefoonnummer 
06-18540171 of kijk op www.aals-
meer.nl/wegwerkzaamheden. 

Onderhoud Ambachtsheerweg

Aalsmeer - Woensdagavond 15 
september is in het mooie FloriWorld 
de voorronde gehouden voor de 
Onderneming van het jaar verkie-
zing. Het was een spannende avond 
met in totaal 27 pitches van de deel-
nemers. Door een deskundige jury 
werden in elke categorie drie fina-
listen gekozen voor de finale avond 
op 12 november. Wethouder Robert 
van Rijn presenteerde samen met 
Wouter de Vries van Nieuw Onderne-

mend Aalsmeer de avond. Vanaf 
heden kan er door inwoners gestemd 
worden. Wie verdient de publieks-
prijs? In de categorie starters kan 
gekozen worden uit Nieuwe koers 
Zeilvermakerij, Lunchlokaal de 
Drukker en Eetcafé de Zwarte Ruiter. 
In de categorie ZZP-ers uit DiEMode, 
Little Cactuz en Aanmaketing. In de 
categorie MKB klein uit Debopro-
jects, Circular Plastics en DC Systems. 
En in de categorie MKB groot uit 

Stemmen voor publiekprijs voor 
Onderneming van het jaar 

kleuren. De Boer schudde op onna-
volgbare wijze een verhaal uit zijn 
mouw waarbij hij niet instak op ‘out 
of the box-denken’ maar ‘out of the 
ton’. Als een konijn uit de hoge hoed 
kwam er uit de uitvouwbare ton een 
schaap tevoorschijn waarna het olie-
drum een rijdend tafeltje bleek dat 
een half uurtje later dienst deed om 
de gekookte zonnebloemharten op 
te presenteren. “Als je zonnebloemen 
eet, word je 100 jaar,” zo wist De Boer. 
Zonnebloemen zouden daarom 
meer als gezondheid- dan als sier-
teeltproduct gezien moeten worden. 
De Boer vergeleek de smaak met die 
van artisjokharten. Volgens de 
aanwezigen die het aandurfden te 
proeven, mag er voor een succes-
story op culinair gebied nog wel iets 
aan het smaakgen gesleuteld 
worden. Het zonnebloemhart was 
misschien wel goed van textuur, 
maar gaf een wat bittere smaak af. 
Gelukkig waren er genoeg alterna-
tieven voorhanden om dat effect 
weg te spoelen. De kans dat de 
zonnebloemen die de bezoekers na 
afloop mee naar huis mochten 
nemen, thuis op het bord belandden, 
werd dan ook niet heel groot geacht.

Programma dit jaar.
In 2021 heeft BusinessClub FC Aals-
meer de volgende interessante acti-
viteiten gepland staan:
*  Donderdag 4 november Vitaliteit 

van medewerkers, bij restaurant 
De Oude Veiling.

*  Donderdag 25 november Intro-
ductie van de Westeinder Pas, bij 
TURF Aalsmeer.

Als ondernemer geïnteresseerd om 
vrijblijvend bij een van deze avonden 
aanwezig te zijn? Stuur dan een mail 
aan: info@businessclubfcaalsmeer.nl  
BusinessClub FC Aalsmeer

Bosman van Zaal, Burgers Carrosserie 
en Hortus Supplies International. 
Stemmen voor de publieksprijs kan 
via een speciale stemknop op de site 
van de Nieuw Ondernemend 
Aalsmeer. 
Naast de gebruikelijke prijzen en de 
publieksprijs gaat ook de innovatie-
prijs uitgereikt worden aan het meest 
innovatieve bedrijf in Aalsmeer 
tijdens de finaleavond op vrijdag 12 
november in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a. De finaleavond 
bijwonen? Aanmelden kan via de 
website: www.nieuwondernemen-
daalsmeer.nl 
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Aalsmeer - Vrijdag 24 september 
gingen alle kinderen van de Jozef-
school eindelijk weer op schoolreis. 
Iedereen had er al heel lang naar 
uitgekeken. De bestemming was 
Dierenpark Amersfoort. 
Het feest begon al met het reizen 
met de bus, wat een enthousiasme 
was er bij iedereen die mee ging. In 
het park hebben de leerlingen een 
fantastische dag gehad, via de ‘Klim 
alles-route’, een spannend parcours 
langs dierenverblijven, onderdoor 
naar de leeuwen en tijgers, boven-
langs de jonge brilberen, neus aan 
slurf bij de olifanten en door het 
Snavelrijk op een trekvlot waar de 
vogels letterlijk om je oren vliegen. In 
het Dinopark kwamen ze zelfs 

levensgrote dinosaurussen tegen, 
van de brullende Brachiosaurus tot 
de vliegende Pterodactylus. 
Dierenpark Amersfoort was één 
groot avontuur. Tot slot kreeg 
iedereen een lekker ijsje om deze 
mooie zonnige en spannende 
schoolreis af te sluiten. Moe, slaperig 
en vol indrukkengingen de kinderen 
met de bus terug naar Aalsmeer. 

Leerlingen Jozefschool naar 
Dierenpark Amersfoort

Aalsmeer - Na twee jaar geen evene-
ment te hebben georganiseerd 
vanwege corona is Rally Club Aals-
meer afgelopen weekend weer 
opgestart. Het was weer fijn iets te 
kunnen ondernemen en wat hebben 
de organisatie en de deelnemers het 
getroffen met het prachtige weer!
Met 34 personen, totaal 17 equipes, 
is donderdag 23 september gestart 
in Wieringerwerf, even voor de 
afsluitdijk. Een gezellig deelnemers-
veld, met nieuwe equipes erbij, die 
het uiteindelijk fantastisch hebben 
gedaan. Op donderdag is een puzzel-
rallytocht gereden richting Leeu-
warden. Deze trip was even om op te 
warmen. Vrijdagochtend was de offi-
ciële start van de Elfstedentocht. De 
equipes stonden te popelen om de 
‘tocht der tochten’ te starten vanuit 
het centrum van Leeuwarden. Op 
naar Sneek en Ijlst en in Stavoren een 
heerlijke lunch. De equipes hadden 
het druk onderweg, want er moest 
gezocht worden naar letters en ook 
waren er onderweg vragen te beant-
woorden. Na de lunch ging men op 
weg naar Hindeloopen, wat een idyl-
lisch havenplaatsje is, en de dag zijn 
de deelnemers geëindigd na 
Workum in het plaatsje Makkum.
Daar een leuk hotel/restaurant aan 
het IJsselmeer bezocht. De tussen-

stand werd ‘s avonds bekend 
gemaakt. Wat was deze stand span-
nend, de equipes lagen niet ver uit 
elkaar. Zaterdagochtend in de 
ochtendmist gestart vanuit Makkum 
richting Bolsward en koffie in 
Harlingen, wat ook weer een gezellig 
havenplaatsje is. In de middag ging 
de rally verder via Franeker naar 
Dokkum. Daar kwam de rally terecht 
in de ‘weken van de Admiraal’, dus 
drukte en gezelligheid in het 
centrum van deze prachtige stad. 
Dokkum is het laatste keerpunt van 
de Elfstedentocht en ook de equipes 
gingen vanaf hier, op naar de finish, 
langs het water van de Bonkervaart. 
Maar voor de finish was het eerst nog 
zoeken naar enkele bekende 
bruggen van de Elfstedentocht, de 
deelnemers hadden het er maar druk 
mee. Uiteindelijk na een mooie trip 
zijn zaterdagavond de winnaars 
bekend gemaakt. De eerste plaats 
was voor equipe Fons en Joyce van 
Eijk, de tweede plaats voor equipe 
Jan Willem en Jeanine Lahuis en op 
de derde plaats de equipe Maurice 
en Ingrid van den Heuvel.
Rally Club Aalsmeer kijkt terug kijken 
op een geslaagd evenement. Het 
goede verloop geeft energie om 
weer wat te gaan bedenken voor 
nieuwe rally’s in 2022.

Rally Club Aalsmeer rijdt met 17 
equipes de Elfstedentocht

Aalsmeer - Het was dahliaweekend 
in de Historische en van donderdag 
tot en met zondag waren er diverse, 
leuke activiteiten voor alle leeftijden 
in het tuinbouwmuseum met deze 
zomerbloem in de hoofdrol. Er was 
een dahliakeuring, er kon geknutseld 
worden, er waren mooie tentoonstel-
lingen te bewonderen en er draaide 
een historische film over de dahlia-
historie in Aalsmeer. Eén van de 
hoogtepunten was het fotograferen 

en schilderen in de vroege ochtend 
van zaterdag 25 september. Helaas 
geen mooie opgaande zon, het was 
bewolkt, maar de aanwezigen, waar-
onder de leden van de Fotogroep 
Aalsmeer, zagen genoeg kleur om 
voor eeuwig vast te leggen. In de 
Historische Tuin staan namelijk vele 
soorten dahlia’s en ze staan nu volop 
in bloei. Op de slotdag kon deelge-
nomen worden aan presentaties 
door oud-tuinman Cees van Dam 

Dahliaweekend goed bezocht

Aalsmeer - Landelijk blijven gelukkig 
de corona-cijfers dalen en belang-
rijker de opnames van coronapati-
enten in ziekenhuizen nemen af. 
Vanuit Aalsmeer zijn al geruime tijd 

geen inwoners opgenomen en ook 
in Uithoorn staat deze teller al een 
groot aantal weken op nul. Ook qua 
het aantal besmettingen is goed 
nieuws te melden. In Aalsmeer van 

Coronacijfers in Aalsmeer: 25 
inwoners positief getest

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Geen ballonnen aan de 
kraam, wel een zakje met hartjes als 
dank voor de trouwe klandizie. Het 
was afgelopen dinsdag de laatste 
dag dat Panc Eikelenboom met zijn 
kraam op de Aalsmeerse markt 
stond. Eikelenboom is een vertrouwd 
adres voor wie op zoek is naar het 
juiste ondergoed, een mooi lingerie 
setje of een warme pyjama. Hij is een 
ondernemer pur sang en stamt af 
van een echt familiebedrijf. “Mijn opa 
is er al mee begonnen”, vertelt hij. “Hij 
ging langs de deuren om manufac-
turen en ondergoed te verkopen. 
Drie van zijn kinderen hebben de 
zaak voortgezet, maar zijn op de 
markt verder gegaan.” Een van hen 
was de vader van Panc, die in 1956 in 
de Schoolstraat is begonnen. De zaak 
is van vader op zoon gegaan, want in 
1976 is Panc Eikelenboom mee gaan 
werken. Ook dochter Karen is in zijn 
voetsporen getreden, want inmid-
dels staan zij al 23 jaar samen op de 
markt. “Na haar VWO examen wilde 
ze een jaartje bij me komen werken 
om na te denken over wat ze verder 
zou gaan doen”, zegt hij. “Ze is nooit 
meer weggegaan.” Aalsmeer is niet 
de enige plaats waar de Eikelen-

booms hun ondermode verkopen, ze 
staan ook op de markten in Amstel-
veen en in Gouda. In Aarlanderveen 
is er de winkel waar Pancs vrouw de 
scepter zwaait. Daarnaast zijn er ook 
nog de webshops waar online onder-
goed en nachtmode besteld kan 
worden: www.boxershopping.nl en 
www.pyamashopping.nl “Ik doe het 
allemaal nog met heel veel plezier, 
maar volgend jaar word ik zeventig 
en dan ga je toch nadenken. We 
maken zoveel uren in de week en de 
geest blijft wel jong, maar het 
lichaam wordt ouder. Het wordt tijd 
om het wat rustiger aan te doen.” Wat 
dat rustiger aan betekent weet hij 
nog niet precies. De winkel loopt 
goed, de webshops zijn 24/7 
beschikbaar en ook de marktkraam 
wordt druk bezocht. Maar bij thuis-
komst moet de auto weer geladen 
worden voor de volgende dag en is 
er ’s avonds nog de boekhouding. 
Alleen het weekend is er om bij te 
komen. De coronaperiode gaf hem 
de tijd en het inzicht om na te 
denken hoe hij een stap terug kan 
doen. De markt in Aalsmeer is de 
eerste die hij afstoot, Amstelveen en 
Gouda blijven voorlopig nog, die zijn 
in een volgende fase aan de beurt.
Wat maakt het marktleven leuk? “Ten 

eerste de seizoenen”, zegt Panc Eike-
lenboom. “Want ieder seizoen is weer 
anders. En Aalsmeer is weer anders 
dan Amstelveen en Amstelveen is 
weer anders dan Gouda. Je hebt 
andere collega’s en ander publiek. 
Die variatie maakt het ontzettend 
leuk.” In het assortiment is in al die 
jaren veel veranderd. Van het traditi-
onele witte ondergoed naar kleurige 
boxershorts en luxe lingerie. Ook de 
nachtmode heeft zijn intrede gedaan 
in het marktassortiment. “Onze 
kracht is dat wij rechtstreeks aan 
onze klanten verkopen, we hebben 
korte lijnen, want wat zij graag willen 
hebben, kopen wij in. Maar het assor-
timent is inmiddels zo groot, dat is 
bijna niet te behappen.” In Aalsmeer 
heeft hij een vast publiek dat elke 
keer weer terugkomt. Klanten die 
vroeger als kind met hun moeder 
meeliepen naar de markt, komen nu 
zelf aan zijn kraam hun inkopen 
doen. Panc Eikelenboom beschouwt 
de marktkraam als een levenswerk, 
waar hij van huis uit mee is opge-
groeid. “Als ik als jongen uit school 
kwam en er was net handel binnen-
gekomen, dan greep mijn vader me 
bij mijn lurven en zei: ‘meehelpen jij’. 
Ik weet niet beter. En ik heb het altijd 
met veel plezier gedaan.”

Laatste marktdag voor Panc 
Eikelenboom in Aalsmeer

Panc Eikelenboom met dochter Karen in hun marktkraam op het Praamplein.

 Foto: www.kicksfotos.nl

15 tot en met 28 september slechts 
25 positief getesten, 3 minder dan 
vorige periode en met 78.1 per 
100.000 het laagste percentage in de 
regio. In Uithoorn 38 (-2) besmet-
tingen, 125.8 per 100.000. In Amstel-
veen 92 (-49) positief getesten, 101.3 
per 100.000 en in Haarlemmermeer 
145 (-128) besmettingen, 91.9 per 
100.000 inwoners. Vanuit Amstelveen 

is 1 inwoner ter behandeling aan 
corona opgenomen in het zieken-
huis. In Haarlemmermeer is 1 
inwoner overleden aan het virus. Er 
mag sinds afgelopen zaterdag 25 
september weer veel en veel meer. Er 
hoeft geen 1,5 meter afstand meer 
gehouden te worden en bij evene-
menten mogen driekwart van de 
zalen/ruimten gevuld worden. Wat 

wel gevraagd wordt bij een bezoek 
aan een restaurant, café, theater en 
bioscoop is het corona-toegangsbe-
wijs. Niet vergeten dus als u/jij 
ergens heen gaat. Ondanks de 
versoepelingen blijft hygiëne belang-
rijk. Was dus regelmatig de handen. 
Blijf bij een verkoudheid thuis en ga 
testen bij klachten. Samen corona 
onder controle proberen te houden!

met aansluitend een rondje over de 
Tuin. De vrijwilligers van het museum 
kijken terug op een geslaagd, 
gezellig en zonnig weekend!
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Aalsmeer - Het was genieten in het 
Plaswijckpark in Rotterdam voor alle 
kleuters van de Zuidooster. Het 
schoolreisje was zeer geslaagd. De 
kleuters werden omgetoverd tot 
kabouters, ze konden rijden op het 

circuit, in bootjes varen, klimmen, 
klauteren, naar de dieren en nog veel 
meer. 
De geslaagde dag werd afgesloten 
met een ijsje. Hiermee werd ook het 
thema ‘verkeer’ afgesloten.

Zuidooster kleuters op schoolreisKudelstaart – Onlangs kwam radio-
presentator Bert Kranenbarg van NPO 
Radio 5 op bezoek bij OBS Kudel-
staart. Een aantal kinderen mocht 

deelnemen aan het programma-
onderdeel ‘Dinges’. Dinges was in de 
jaren tachtig een bekend 
TV-programma (ooit gepresenteerd 

OBS Kudelstaart op de Radio 

Aalsmeer - Groep 8 van OBS Kudel-
staart heeft een geweldige ochtend 
beleefd bij Art Centre Aalsmeer. Om 
9.00 uur vertrokken de leerlingen op 
de fiets richting Aalsmeer. Een half 
uur later arriveerde de groep bij het 
kunstenaarscentrum aan de Aals-
meerderweg. Tot 11.00 uur kregen de 
meiden en jongens de tijd om 
verschillende kunstenaars te 
bezoeken. Amanda Poortvliet liet 
een aantal van haar portretten zien. 
Marja de Bruijn toonde prachtige 
schilderijen van dieren en naaktmo-

dellen. Sanne Kuiper maakt bekle-
ding met oude dekens. Swanet 
Muskee werkt met diamantjes. Dora 
Sommer maakt haakwerken en brei-
werken. Lenneke Heijer werkt met 
epoxy en Jetje van Houten maakt 
van kaften van oude boeken prach-
tige schilderijen. De jongens en 
meiden van groep 8 heeft veel inspi-
ratie opgedaan en genoten van alle 
kunstwerken. Zelf hebben de leer-
lingen ook prachtige mozaïek 
werken gemaakt die tentoongesteld 
zijn in Brasserie Nieuwe Meer.

Groep 8 OBS Kudelstaart op 
bezoek in Art Centre Aalsmeer

Aalsmeer - Kinderen kunnen bij 
kinderboerderij Boerenvreugd 
kabouterbingo spelen. Bij de boerde-
rijwinkel zijn bingokaartjes verkrijg-
baar om mee te doen met de kabou-
terbingo. De kabouters zijn verstopt 
in de speeltuin en moeten worden 
gezocht. Als alle negen kabouters 
gevonden zijn mag het volle 
bingokaartje worden ingeleverd bij 
het winkeltje van de boerderij. 
Meedoen kan tot en met 24 oktober. 
Alle inzendingen loten mee voor een 
leuk prijsje. De prijswinnaars krijgen 
na de herfstvakantie bericht. 
Meedoen is gratis, maar de kinder-

boerderij stelt een kleine donatie 
zeer op prijs. Contant geld neemt 
spaarvarken Beer graag in ontvangst 
maar u kunt ook de QR code scannen 
op de rug van Beer en u donatie klein 
of groot digitaal overmaken.
De boerderijwinkel van Boeren-
vreugd is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en 
in het weekend is de winkel van 
10.00 uur tot 16.30 uur open. De 
kinderboerderij aan de Beethoven-
laan in de Hornmeer bezoeken kan 
iedere dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.30 tot 16.30 uur, zaterdag en 
zondag vanaf 10.00 uur. 

Kabouterbingo voor kinderen 
bij Boerenvreugd

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 22 
en donderdag 23 september stond 
de peutertweedaagse bij Partou in 
de Catharina-Amalialaan op het 
programma. De peuters hebben hun 
beste beentje voor gezet. Net als de 
grote kinderen tijdens de avondvier-
daagse liepen de peuters een heuse 
wandeltocht. Alle kinderen hadden 
een keycord om met een scorekaart 

eraan. Bij verschillende stoppunten 
kregen ze een sticker. Bij de laatste 
stoppunt, stond Daantje de draak te 
wachten op de peuters, die de 
kinderen hun laatste sticker 
uitreikten. Daarna hebben de peuters 
wat gedronken en een doosje rozijn-
tjes gegeten. Alle kinderen hebben 
de hele route uitgelopen en zijn 
beloond met een echte medaille. 

Medaille na peutertweedaagse

Aalsmeer - De Oosteinder, opgericht 
in 1970, is 50 jaar geleden ontstaan 
vanwege woningbouw in Aalsmeer-
Oost waarbij er ook een behoefte 
ontstond voor een nieuwe school. De 
school kwam toen aan de Willem-
Alexanderstraat te staan. Vandaag de 
dag staat de school midden in de 
wijk in het gebouw ‘De Mikado’ aan 
de Catharina Amalialaan met onge-
veer 400 leerlingen. Het eerlijke 
verhaal is dat de school dit jaar 
eigenlijk alweer 51 jaar bestaat! Door 
de coronamaatregelen in 2020 kon 
de viering toen helaas niet doorgaan. 
Daarom is besloten om dit jaar 
grootser uit te pakken met een heuse 
feestweek. In de week van 20 
september gingen de feestactivi-
teiten van start met een uitbundig 
versierd schoolplein en een specta-
culaire show van de twee oud-leer-
lingen Roy en Justin Huiskens. Ook 
de andere dagen die week zaten vol 
leuke activiteiten en verrassingen. Zo 
kwam op dinsdag een ijscoman langs 
en kregen de kinderen op de 
woensdag een leuke frisbee als 

aandenken mee. Die dag voerden de 
kinderen ook het jubileumfeestlied 
op aan de vele toegestroomde 
ouders, opa’s en oma’s. Alle kinderen 
gingen deze feestweek aan de slag 
met een kunstproject onder begelei-
ding van kunstdocenten van Cultuur-
punt Aalsmeer. Verschillende 
groepen hadden hun eigen kunstop-
dracht, van klei tot houtskool en van 
graffiti tot fotografie. 

Oosteinder Kunstroute
De kunstwerken werden op de 
donderdag tentoongesteld, tijdens 
de Oosteinder Kunstroute, in 
verschillende tuinen die door de 
ouders beschikbaar waren gesteld. 
Alle kinderen kregen een kaart mee 
waarop alle tuinen aangegeven 
waren. Iedere groep had een ‘eigen’ 
tuin en na het bezoeken aan de 
tuinen snelde iedereen naar het 
centrale punt, het schoolplein. Daar 
stonden versnaperingen te wachten. 
Er waren popcorn- en een suikerspin-
kramen en er klonk gezellige muziek. 
Het werd een heerlijk en feestelijk 

Oosteinderschool viert feest!

Oosteinderschool directeur Ryan 

Bakker en adjunct-directeur Marije 

Klaassen.

door Martine Bijl), waarbij kinderen 
een ‘ding’ moesten omschrijven 
zonder dat ‘ding’ te benoemen. NPO 
Radio 5 heeft dit programma omge-
vormd naar een radio-item. Alle 
kinderen omschreven rond de 20 
‘dingen’. En wat ging ze dat goed af 
en wat een enthousiasme! Een groot 
deel van deze omschrijvingen zullen 
op maandag tot en met donderdag in 
de maanden september en oktober 
te beluisteren zijn op NPO Radio 5 
tussen 16.00 en 18.00 uur. NPO Radio 
5 is alleen online te beluisteren via 
https://www.nporadio5.nl/ of via een 
DAB+ radio.En wie weet kunt u 
bedenken wat de leerlingen van OBS 
Kudelstaart beschrijven en zodoende 
een prijs winnen. Luisteren dus! 

samenzijn met kinderen, ouders en 
leerkrachten. Als klap op de vuurpijl 
gingen de kinderen op vrijdag op 
schoolreis naar Julianatoren (onder-
bouw) en Drievliet (bovenbouw). Het 
werd een feest voor iedereen en zal 
door menigeen niet snel worden 
vergeten. Oosteinder, gefeliciteerd 
met jullie jubileum en op naar het 
75-jarig bestaan!
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Aalsmeer - Op woensdag 6 oktober 
organiseert Atletiekvereniging Aals-
meer een veldloop voor alle scho-
lieren van het basisonderwijs in Aals-
meer, Kudelstaart en Rijsenhout. Mee 
doen, sportief bezig zijn en plezier 
hebben; daar gaat het om bij deze 
AVA scholierenloop! Het parcours 
rond en op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan is ongeveer 650 meter lang. 
De meisjes en jongens van groep 3 en 
4 lopen één rondje, de groepen 5 tot 
en met 8 lopen twee rondjes. De 
eerste serie (groep 3) start om 15.00 
uur en vervolgens ieder kwartier een 

volgende groep. Ouders en leraren 
worden uitgenodigd om hun sportivi-
teit te laten zien in de laatste serie die 
start om 17.00 uur.  Het volledige tijd-
schema staat op www.avaalsmeer.nl. 
Daar kunnen scholieren zich ook 
vooraf inschrijven. Deelname is gratis. 
Voor de nummers 1, 2 en 3 van iedere 
groep is er een medaille. Voor iedere 
deelnemer is er een leuke herinne-
ring. En voor de school met de beste 
resultaten is er een beker. Doe mee 
aan de Scholierenloop op woensdag-
middag 6 oktober bij AVA en geef je 
op bij www.avaalsmeer.nl

Scholierenloop bij AV Aalsmeer

Kudelstaart - Zaterdag 25 
september speelde de E1 van ckv 
VZOD de derde competitiewedstrijd 
van het veldseizoen. Na bijna een 
jaar lang geen wedstrijden tegen 
andere clubs te hebben gespeeld 
waren de jongens en meisjes super 
blij dat de competitie weer van start 
ging! De eerste wedstrijd tegen 
Pernix uit Leiden werd gewonnen, 
helaas verloren de korfballers van 
Fiks vorige week. Zaterdag was de 
tegenstander TOP uit Sassenheim, er 
was veel publiek komen kijken en het 
was lekker weer. Een prima dag voor 
een ouderwets leuke wedstrijd!
De teams startten lekker fanatiek en 
aan beide kanten waren er kansen, 
het was TOP die het eerste doelpunt 
wist te maken. Als snel werd het 1-1 
door een mooi doelpunt van Sjoerd 
die steeds goed vrij liep, vaak de bal 
kreeg en daarna nog een keer wist te 
scoren. Na de eerste wissel kwam 
Larissa in het veld, zij is dit seizoen 
begonnen met korfballen en ze doet 

het hartstikke goed, in verdedigen is 
ze een kei en ze speelt leuk mee met 
het team. Ook Dean was deze week 
in topvorm en ging er vol tegenaan, 
hij wist de bal een paar keer te 
onderscheppen. VZOD kon deze 
wedstrijd best veel doorloopballen 
maken, die gingen er niet allemaal in 
maar Naomi maakte nog een doel-
punt vlak voor rust. Helaas had TOP 
er ondertussen ook nog 3 gescoord 
en stond het 3-4 met rust. In de rust 
kregen de spelers aanwijzingen en 
de opdracht nog beter te verdedigen 
om zo geen doelpunten meer tegen 
te krijgen én er net zoveel te scoren 
als in de eerste helft. Dat deed de E1 
super goed, VZOD kreeg geen goals 
meer tegen want er werd verdedigd 
als tijgers. Naomi scoorde nog een 
keer en in de laatste 10 minuten 
pakte Jimmy de bal er twee keer 
goed tussenuit en scoorde ook nog 
eens 2 keer. Eindstand: 6-4 voor 
VZOD! De coaches waren dik 
tevreden en erg trots op de spelers.

Korfbal: Na achterstand toch 
winst voor E1 van VZOD

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
september vond in sporthal De 
Bloemhof de eerste editie van de 
Sportfair Aalsmeer plaats. De Sportfair 
werd georganiseerd om alle vereni-
gingen een mooi podium te bieden 
om te laten zien hoe leuk bewegen is. 
Buurtsportcoach René Romeijn van 
Team Sportservice Aalsmeer: “Sport-
verenigingen hebben vanwege 
corona een heel moeilijk jaar achter 

de rug. Door de Sportfair Aalsmeer 
konden we alle sportverenigingen de 
mogelijkheid bieden om hun sport in 
de spotlight te zetten.”  In beide hallen 
konden de kinderen twee uur lekker 
bewegen. Het aanbod was groot en 
vrij divers. Zo waren er maar liefst elf 
sporten en konden ze trampoline-
springen, maar onder andere ook 
judoën, dansen, twirlen, volleyballen 
en voetballen. Het was nog een hele 

Sportfair Aalsmeer: Mooi begin 
van nieuw sportseizoen

uitdaging om alle sporten in twee uur 
uit te proberen. Tussendoor was er 
ook nog lekker fruit en fruitwater en 
dat bleek hard nodig. Ouders en 
kinderen die waren afgekomen op de 
Sportfair waren erg enthousiast over 
het mooie aanbod en de jongens en 
meiden zullen het nog moeilijk 
krijgen om een keuze te maken bij 
welke vereniging ze zich gaan 
aanmelden. Alle aanwezige vereni-
gingen en Team Sportservice gaan na 
deze succesvolle eerste editie van de 
Sportfair Aalsmeer voor een mooi en 
sportief seizoen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 25 september 
speelden op het FC Aalsmeer 
complex de FCA boys 13-2 tegen de 
13-3 boys van Bloemendaal. In heer-

lijk bewolkt voetbalweer werd er om 
10.15 uur afgetrapt. De FCA boys 
gingen fel van start. In de 3e minuut 
was het FCA linkervleugelspeler Mel  
die uit een mooie aanval 1-0 scoorde. 
De FCA boys bleven met prachtige 

FCA boys schieten met scherp 
tegen Bloemendaal: 11-0

Lucas speelde een prima wedstrijd. Foto: Ruud Meijer

aanvallen de Bloemendaal defensie 
onder druk zetten. In de 12e minuut 
was het Naud die met een fraai schot 
de Bloemendaal keeper liet vissen: 
2-0. Drie minuten later was het 
wederom Mel die door de Bloemen-
daal defensie flitste en de Bloemen-
daal keeper met een prachtig schot 
verschalkte: 3-0. Tot het rustsignaal 
wist de Bloemendaal defensie meer-
dere FCA tegentreffers te voor-
komen. Ruststand 3-0. Na de rust 
begon het éénrichting voetbal te 
worden. FCA keeper Do kon wel een 
dutje gaan doen. Het was een lust 
voor het oog hoe de FCA boys met 
elkaar prachtige combinaties op de 
mat legden. De FCA boys slalomden 
regelmatig door de Bloemendaal 
defensie en dat leverde na de rust 
nog acht doelpunten op. De doel-
puntenmakers over de hele wedstrijd 
genomen waren: Mel (3), Lars (2), 
Boaz (2), Naud (1), Jayden (1), Sven 
(1) en Ali (1). Na de wedstrijd kregen 
de boys van hun coach/trainer Henk 
Eisma terecht complimenten voor 
hun uitstekende spel.

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Dit keer was Robert niet 
vergeten dat AAS begonnen is met de 
jeugdcompetitie schaken en kwam goed 

uit de startblokken tegen Christiaan die al 
snel een stuk verloor. Maar een AAS geeft 
niet op en Christiaan vocht verbeten door. 
In de complicaties raakte wit de kluts 
kwijt en gaf een hele toren cadeau. Dit liet 

Al betere opkomst bij schaken 
voor de jeugd bij AAS

Christiaan niet meer slippen en scoorde 
de overwinning. De jonge Rink was nog 
geen partij tegen Storm en ging snel ten 
onder. Merlijn tegen Rune was een ener-
verende partij die verrassend eindigde 
met pat. Het duel der Luuken was meteen 
de topper van de avond. Zoals gebruike-
lijk verdedigde Luuk V zich met het Sicili-
aans, maar vergat te rokeren. Luuk B kent 

zijn klassieken en sloeg toe met de 
Fischer Trap, dat een dame tegen stuk 
opleverde. Ook deze AAS schaker verzette 
zich lang, maar zo’n materieel nadeel is 
niet te overbruggen en Luuk B schoof het 
beheerst uit. Luuk B en Storm staan nu 
aan kop met 2 uit 2. Kijk voor de volledige 
stand en meer informatie op: 
www.aas.leisb.nl.
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KORT
HOOGSTE EER VOOR UBEL 
BIJ OOSTEND

Aalsmeer - Donderdagavond 
stond er weer klaverjassen op 
het programma bij BV Oostend 
in het Middelpunt. De opkomst 
was matig, maar wel gezellig. De 
winnaar van de avond was Ubel 
v/d Blom met 5539 punten, 
gevolgd door Piet Schuit met 
5515 punten en Emmy Schuit 
met 5151 punten. De poedelprijs 
was voor Vera Könst met 3740 
punten. De marsenprijs (3x) ging 
na loting naar Lida de Nooij. Om 
de avond nog wat op te vrolijken 
werden er ook nog drie planten 
uitgedeeld. Deze gingen naar 
Maarten v/d Vaart, Kees 
Kooyman en Wijntje Heijink.
De volgende klaverjasavond is 
donderdag 7 oktober in het 
Middelpunt in de Wilhelmina-
straat in Oost. Aanvang is 20.00 
uur en de zaal gaat vanaf 19.30 
uur open voor inschrijving à 1,50 
euro per persoon en iets te 
drinken nemen aan de bar. Meer 
informatie bij Lida de Nooij via 
0297-325040. 

GELUK VOOR LYCKE MET 
RUMMIKUPPEN IN OOST

Aalsmeer - De ouderensoos in 
het Middelpunt op 23 
september is bij het klaverjassen 
gewonnen door Tiny Amsing 
met 5452 punten. Op de tweede 
plaats Joke Bakker met 5339 
punten en de poedelprijs is 
uitgereikt aan Nettie Wond-
regem met 3422 punten. Bij het 
rummikuppen was de hoogste 
eer voor Lycke Valentijn met 35 
punten, gevolgd door Joke 
Harte met 49 punten en de 
poedelprijs voor Gre Reemst met 
228 punten. Het was weer een 
gezellige middag. Op 7 
donderdag oktober is vanaf 
13.30 uur weer een ouderensoos 
in het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55 in Oost. Iedereen 
vanaf 55 jaar die zin heeft in een 
gezellige middagje klaverjassen 
of rummikuppen is van harte 
welkom. 
 

HEREN DE BAAS BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Waren vorige week 
de dames oppermachtig tijdens 
de kaartavond van buurtvereni-
ging Hornmeer, afgelopen 
vrijdag 24 september hebben de 
heren groots revanche 
genomen. Op alle fronten waren 
ze de baas. Zelfs de poedelprijs 
was voor de heren. Het klaver-
jassen is gewonnen door Piet 
Gortzak en Fred Maas met 5527 
punten. Arie Brouwer en Kees 
Noordhoek eindigden op plaats 
twee met 5315 punten en Ben 
Johannessen en Siem Burgers 
op drie met 5110 punten. De 
poedelprijs was voor Wim Spring 
int Veld en Rijk van Egdom met 
3755 punten. En dan is het weer 
zover: het kaarten individueel 
staat weer voor de deur. Na 
weken van training gaat het 
aanstaande vrijdag 1 oktober 
echt gebeuren. Bent u/jij erbij? 
De kaartavond in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1 begint 
om 19.30 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur. 

Rijsenhout - Op donderdag 23 
september werd er voor de tweede 
keer gesjoeld door Sjoelclub Rijsen-
hout. De avond begon echter met 
het trieste bericht dat Marry 
Verhoeven dinsdagavond 21 
september op 66-jarige leeftijd plot-
seling was overleden. Zij is vanaf 
september 2019 lid van de Sjoelver-
eniging geweest. Daarnaast heeft zij 
ook lange tijd gesjoeld bij Sjoelclub 
Aalsmeer. Nadat er voor haar een 
minuut stilte werd gehouden, kon de 
avond pas echt beginnen. 
In de Hoofdklasse is Thomas van 
Brakel eerste geworden met 1854 
punten. Op de tweede plaats is 
geëindigd Jan Joore met 1703 
punten en Rien Ravensbergen werd 
derde met 1665 punten. In klasse A 
lag de uitslag heel dicht bij elkaar. 
Riet Schijf op plek één met 1688 
punten. Corry Balder werd tweede 
net 1655 punten en Gert Lanser 
eindigde als derde met 1624 punten. 

Hans Schijf gooide deze avond 1684 
punten en eindigde hiermee op 
plaats één in de B-klasse. Willem 
Romijn nam de tweede plek in 
beslag met 1609 punten en Leo van 
Faassen sloot deze rij af met 1595 
punten. To van Empde, die in het 
vorige (kort gespeelde) seizoen als 
nieuw lid bij de vereniging is 
begonnen, is in de C-klasse op de 
eerste plaats geëindigd met 1534 
punten. Mahjan Yari werd tweede 
met 1483. Vlak hierachter eindigde 
Femmy Korte met 1459 punten. 
Tenslotte is in de D-klasse Jenny van 
Mouwerik eerste geworden met 1337 
punten. De tweede plek voor Cor van 
Mouwerik met 1318 punten en Dini 
Mans is derde geworden met 1239 
punten. 
De volgende sjoelavond vindt plaats 
op donderdag 7 oktober. Ook dan 
wordt er gespeeld in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14 van 
19.30 tot ongeveer 22.30 uur.

Sjoelen in Rijsenhout: Winst 
Thomas, Riet, Hans en To

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vonden de Nederlandse Kampioen-
schappen schermen plaats in Ede. Op 
zaterdag werden de voorrondes 
geschermd en op zondag was het 
hoofdtoernooi. Titelverdediger op 
herenfloret Daniël Giacon van 
Schermcentrum Amsterdam had een 
vrijstelling voor de voorrondes en 
betrad op zondag voor het eerst 
sinds een jaar de wedstrijdloper.
Het Nationaal kampioenschap was 
een testcase voor Giacon, die sinds 
maart dit jaar kampt met een knie-
blessure. In de pouleronde onder-
vond hij weinig weerstand en 
eindigde als nummer 1 op het 
tableau van de beste zestien floret-
schermers. De kwartfinale was als 
enige spannend. Na een 4-7 achter-
stand wist Giacon alsnog met 15-10 
te winnen. Vervolgens werden zijn 
opponenten in de halve finale en de 
finale met 15-3 van de loper geveegd 
en werd de pas 20-jarige Giacon voor 
de derde maal Nederlands kampioen.
“Ik ben blij dat ik mee kon doen aan 
het NK en weer de Nationale titel heb 
gewonnen. Het was even spannend 

hoe mijn knie zich zou houden, maar 
gelukkig ging het goed. Ik heb met 
mijn coach Daniel Nivard en de fysio-
therapeut een traject uitgestippeld 
om ook internationaal weer terug te 
komen”, aldus de nieuwe kampioen.

Crowdfundingsactie
Voorlopig staan er nog geen wereld-
bekerwedstrijden op de planning van 
de Internationale Schermbond in 
verband met de corona restricties, 
maar de Aalsmeerder is alvast een 
crowdfundingsactie via Talentboek 
begonnen. Giacon: “Ik behoor nu tot 
de Top 100 wereldwijd bij de seni-
oren, dus het wordt wel serieus. Naast 
het schermen studeer ik aan de 
Haagse Hogeschool. Ik heb daardoor 
nog geen inkomen en ik wil niet meer 
bij mijn ouders aan blijven kloppen 
voor mijn scherm-carrière. Daarom 
ben ik op zoek naar sponsors om 
voldoende geld op te halen om de 
kwalificatietoernooien te betalen op 
mijn ‘reis naar Parijs’. Want ik wil 
ontzettend graag Nederland op floret 
vertegenwoordigen op de Olympi-
sche Spelen van 2024 in Parijs.”

Daniël Giacon oppermachtig op 
NK Schermen in Ede

Daniël Giacon voor derde maal Nederlands kampioen floretschermen.

Kudelstaart - Eindelijk is de aller-
leukste competitie die er is, de 
opstapcompetitie, weer van start 
gegaan en wat hebben de mannen 
van Volant ’90 daar naar uitgekeken! 
De opstapcompetitie is een gezellige 
laagdrempelige competitie voor 
jongens en meiden die net leren 
badmintonnen en zo wat wedstrijd 
ervaring kunnen opdoen. Door de 
corona uitbraak werd de vorige 
competitie abrupt gestopt en kon er 
helaas niet meer gespeeld worden. 
Inmiddels ruim een jaar verder zijn 
de mannen van J3 inmiddels J2 
geworden en dat is niet alleen aan 
hun kledingmaat te zien, maar ook 
aan hun spel. Zondag 19 september 
mochten Paskal, Coen, Owen, Robin 
en Guus eindelijk weer in actie 
komen! Ze waren te gast bij 
badminton vereniging Martinus in 
Amstelveen, die haar thuisbasis in 
Sporthal De Meerkamp heeft. 
Zondagochtend om half 10 stonden 

de eerste mannen al tussen de 
blauwe lijnen de sterren van de 
hemel te spelen. Het was een span-
nende ochtend met veel actie. Alles 
kwam voorbij: drop shots, rally’s en 
smashes. Helaas bleek Martinus een 
te sterke tegenstander en moesten 
de mannen van Volant ’90 hun meer-
dere erkennen. Het was een spor-
tieve wedstrijd, geen treurige 
gezichten bij de mannen van J2. Ze 
hebben een hoop geleerd, wat weer 
meegenomen wordt naar de 
volgende wedstrijd in deze leuke 
competitie. Die gaat op zondag 3 
oktober vanaf 9.00 uur gespeeld 
worden in de Proosdijhal Kudelstaart 
en daar wordt met veel enthousi-
asme naar uitgekeken. Wil je ook 
graag een keer badmintonnen of 
gewoon een keer komen kijken? 
Volant ’90 traint elke dinsdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur in de Proos-
dijhal in Kudelstaart. Kijk even op de 
site volant90.nl voor meer informatie. 

Opstapcompetitie badminton: 
Eerste wedstrijd voor J2 

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond na bijna twee jaar de eerste 
wedstrijd voor het Westeinder Sloep-
roei Team weer plaats, ditmaal in 
Utrecht. Ook deze roei competitie 
heeft geheel stil gelegen vanwege 
corona, maar is uiteindelijk weer 
begonnen. De wedstrijd in Utrecht is 
altijd zeer uitdagend, omdat de route 
door de kleine grachten in het hartje 
van Utrecht gaat. En daar komt het 
neer op goede stuurmanskunsten 
om niet vast te komen te zitten 
onder een brug. Het roeien door de 
grachten vereist ook andere kwali-
teiten van de roeiers. Bij iedere brug 
of versmalling dient de sloep na het 
passeren weer op snelheid gebracht 
te worden. En ook het inhalen van 
andere sloepen vergt veel van de 
roeiers. Door de smalle ruimte dient 
het inhalen iedere keer met een 
lange sprint uitgevoerd te worden en 
maakt deze wedstrijden zeer apart. 
Uiteraard is het daarbij een zeer mooi 
gezicht en prachtig gevoel om met 
ruim 9 kilometer per uur door de 
grachten heen te roeien. 
Het Westeinder Sloeproei Team uit 
Aalsmeer ging redelijk getraind naar 
Utrecht toe. Door corona is de 
bemanning wat veranderd en de 
roeiers moeten daar nog wel wat aan 
wennen. In de buurt van de jaarbeurs 
worden alle sloepen te water gelaten 
en vindt de start plaats. Om de twee 
minuten starten er twee sloepen die 
een afstand 13,5 kilometer moeten 
afleggen. In totaal worden er 29 
bruggen gepasseerd, waarbij de 

roeiers de riemen moeten laten 
lopen langs de boot. Roeiend 
kunnen deze bruggen niet gepas-
seerd worden. Voor de brug moet de 
snelheid dan ook omhoog gebracht 
worden en nadat de brug gepas-
seerd is moet er weer vol aangezet 
worden om de sloep op snelheid te 
krijgen. 

File op de Oude Gracht 
De route voert alle sloepen over de 
kenmerkende oude Gracht in Utrecht 
met alle terrasjes direct aan het 
water. Dat 1 stuurfoutje fataal kan 
zijn, blijkt hier maar weer. Een paar 
plaatsen voor de sloep uit Aalsmeer, 
maakt een andere sloep een stuur-
fout en direct liggen er twee sloepen 
dwars in de gracht. Alle boten 
erachter kunnen niet anders dan 
stoppen en weer wachten tot ze 
verder kunnen. Diverse bekende 
woorden zijn hier wel gewisseld door 
de fanatieke roeiers. Als de file weer 
enigszins opgelost is, kan het team 
uit Aalsmeer beginnen aan de laatste 
4 kilometer na de finish. Gebrand op 
nog een goede klassering gaat het 
tempo vol omhoog. Na 1 uur, 36 
minuten en 08 seconden komt het 
team over de finish in Utrecht. Door 
het stil liggen in de oude Gracht met 
helaas een iets lager gemiddelde dan 
normaal. Onder het genot van een 
biertje wordt er nagepraat over de 
wedstrijd. Uiteindelijk heeft het team 
uit Aalsmeer de grachten toch het 
snelste doorgeroeid en wordt het 
team gewoon weer eerste in Utrecht!

Sloeproeien in hartje Utrecht: 
Eerste plaats Westeinder Team
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Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers 
een gezellige kaartmiddag in 
het Dorpshuis ’t Podium te 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Op donderdag 23 
september is het klaverjassen 
gewonnen door Riet Lammers 
met 5246 punten, op twee met 
5211 punten Huub Bouw-
meester, en de derde plaats 
werd gedeeld door Mary Akse 
en Hans van Schuilenburg met 
elk 4951 punten. Het jokeren is 
gewonnen door Riet Pothuizen 
met 436 punten. Belangstelling 
voor de kaartmiddag? De leden 
van de Ouderensoos zouden 
nog wel graag een paar joke-
raars erbij willen hebben. Maar 
ook klaverjassers zijn van harte 
welkom. Kom gerust eens kijken 
en speel een paar proefmid-
dagen mee. Voor inlichtingen 
kan contact opgenomen 
worden met Hans van Schuilen-
burg (penningmeester) via 
06-12699009

KLAVERJASSEN BIJ OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 22 
september is er weer geklaver-
jast in het Parochiehuis. De 
eerste plaats is behaald door 
Loek Pieterse 5399 punten, 
gevolgd door Wim Reuling met 
5116 punten en de derde plaats 
was voor Anthonia met 5083 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Maaike met 3956 
punten. De volgende soos-
middag van de OVAK (alleen 
voor leden) is op woensdag 6 
oktober vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de 
Gerberastraat.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 2 oktober:
F.C. Aalsmeer
F.C.A.1 - asv Arsenal 1 14.30 u 
F.C.A.2 - W.V.H.E.D.W. 4 11.45 u 
R.A.P. 9 - F.C.A. 4 12.00 u 
F.C.A. 5 - V.E.W. 2 14.30 u 
Argon 11 - F.C.A. 6 14.30 u 
F.C.A. 7 – F.C. V.V.C. 4 12.00 u 
Roda’23 6 - F.C.A. 8 12.30 u 
F.C. V.V.C. 9 - F.C.A. 9 15.00 u 
F.C.A. 45+1 –H.S.V.’69 45+1  14.30 u 

Vrouwen
F.C.Oestgeest V1 - F.C.A. V1  14.30 u
D.S.S. V4 - F.C.A. V2  14.45 u 
F.C.A. V3 – Z.C.F.C. V1  14.30 u
K.F.C. V35+1 - F.C.A. V35+1  15.15 u
RKDES V1 - Stormvogels V1  13.00 u

S.C.W.
U.N.O. 023-1 - S.C.W.023-1  14.30 u
S.C.W. 1 - Kadoelen 1  14.30 u
S.C.W. 2 - Amstelveen 3  11.00 u
Sv.Ouderkerk 3 - S.C.W. 3  12.15 u
Kon.H.F.C. 4 - S.C.W. 4  17.25 u
OlympiaHaarlem 6 - SCW 5  14.30 u
S.C.W. 45+1- Overbos 45+1  14.30 u

Zondag 3 oktober:
F.C. Aalsmeer
F.C.A.1 - sv. Spaarnwoude 1  1400.u
F.C.A.2- sv. D.I.O.S 5 11.30 u
F.C.A. 3 - Bloemendaal 5  12.00 u
R.K.D.E.S. 
R.K.D.E.S. 1 - Swift 1 14.00u 
R.K.D.E.S. 2 – R.O.A.C. 2  11.00 u 
R.K.D.E.S. 3 – sv.B.S.M. 2  12.00 u
sv.Overbos 5 – R.K.D.E.S. 4  12.00 u

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - FC Aalsmeer (zaterdag) is 
het seizoen 2021-2022 goed 
begonnen. De 0-4 overwinning op FC 
Zaandam afgelopen 25 september 
was maar een kleine afspiegeling van 
de gehele wedstrijd. Slechts twee-
maal moest doelman Caril Heeren 
handelend optreden in één op één 
situaties. Voor de rust eenmaal bij de 
stand 0-1 voor FC Aalsmeer en nog 
een keer bij de stand 0-4. Voor de rest 
van de wedstrijd was het Aalsmeer 
dat met goed combinatie voetbal op 
de helft van Zaandam te vinden was. 
Dat de eindstand niet hoger uitviel 
kon je op het conto van Aalsmeer 
schrijven. Men dreef vaak de combi-
naties te ver door en waren daardoor 
te weinig doelgericht. FC Zaandam 
wilde met anti-voetbal hier niet aan 
mee werken. Met meestal elf man 
achter de bal en ‘weg is weg’ was het 
moeilijk om te scoren. Doelman Jory 
Witlam van Zaandam, hoewel licht 
geblesseerd, deed vaak leuke dingen. 
Aalsmeer zocht al vanaf de eerste 
minuut de aanval en was met Mike 
Dam in de tweede minuut met een 
schot op de paal al dicht bij een voor-
sprong. Het kleine speelveld van 
Zaandam was makkelijk te verde-
digen en dat liet FC Zaandam vanaf 
het begin duidelijk zien. Alleen met 
lange trappen probeerde men Zino 
Hartgers of zijn broer Cerezo Hartgers 
te bereiken, maar Mark Ruessink en 
Marc Rutgers waren in goede doen 
en gaven niets weg. In de 19e minuut 
kwam Mike Dam in het strafschop 
gebied door Serdar Oztürk ten val. De 
gegeven penalty door scheidsrechter 
Hamersveld werd door Thierry van 
der Kooije verzilverd. Doelman Jory 
Witlam was kansloos, 0-1 voor Aals-
meer. Zaandam moest wel maar kon 
niet. Het was Aalsmeer dat uit een 
voorzet van de zeer actieve Christoff 
Dias op Mike Dam in de 31ste minuut 
rakelings naast kopte. Aalsmeer zocht 
de 0-2, maar met moed der wanhoop 
hield Zaandam zich nog in de race. 
Het doelpunt kwam nog voor de rust. 

Het was Thierry van der Kooije die 
van een kleine 30 meter de uitge-
lopen doelman in de korte hoek 
kansloos liet: 0-2. Een opsteker zo net 
voor de rust, maar gezien de krachts-
verhouding te weinig. 
De tweede helft met dezelfde opstel-
ling en hetzelfde spelbeeld was voor 
de kijkers niet verrassend. Zaandam 
leeg gespeeld kwam gewoon snel-
heid te kort en Aalsmeer moest 
oppassen voor de blessures. Mike 
Dam ontfutselde Serdar Oztürk in de 
49ste minuut de bal en alleen voor de 
doelman schoof hij de bal in de linker 
hoek: 0-3, en de wedstrijd was 
gespeeld. Wissel in de 64ste minuut: 
Marten Baarse voor de geblesseerde 
Stefan de Bruin. Wissel 73ste minuut: 
Thomas Steinhart voor de gebles-
seerde Mike Dam. Op aangeven van 
Marten Baarse was het de doorlo-
pende Daan Vaneman die knap de 
0-4 binnenknalde. Wissels 79ste 
minuut: Brandon Stevens voor Thierry 
van der Kooije en Calvin Valies voor 
Rachid el Yachmouri. De laatste tien 
minuten kreeg Aalsmeer nog wel 
kansen, maar het leverde geen doel-
punten op. 
Die ene kans voor Zaandam in de 
tweede helft werd door Caril Heeren 
knap gestopt. Samenvattend kan 
men zeggen dat FC Aalsmeer 
ondanks de vele geblesseerden langs 
de kant een knap elftal in het veld 
kan zetten. Dat moet ook wel 
komend weekend. Dan komt name-
lijk ASV Arsenal naar de Beethoven-
laan en die zijn van een ander kaliber 
dan FC Zaandam. Zaterdag 2 oktober 
FC Aalsmeer (zaterdag) tegen ASV 
Arsenal, aanvang wedstrijd 14.30 uur 
aan de Beethovenlaan. Publiek, ter 
aanmoediging, is van harte welkom.

FC Aalsmeer zondag
De voetballers van FC Aalsmeer 
zondag waren afgelopen weekend 
op bezoek bij Sporting Martinus in 
Amstelveen. Helaas geen winst, 
verlies in omgekeerde cijfers wat FC 
Aalsmeer zaterdag betreft: Een 4-0 
nederlaag.

FCA (zaterdag) begint seizoen 
goed met 0-4 overwinning

Kudelstaart – Het bestuur van S.V. 
RKDES heeft op 23 september het 
besluit genomen om met ingang van 
seizoen 2022-2023 met haar veld-
voetbal volledig over te stappen van 
zondag naar zaterdag. Dit is een histo-

risch besluit aangezien de vereniging 
in het jaar dat zij 90 jaar bestaat 
afscheid neemt van het voetballen op 
de zondag. Dit besluit is tot stand 
gekomen na zorgvuldige consultatie 
van leden en wordt door het over-

Historisch besluit: RKDES neemt 
afscheid van voetbal op zondag

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
september was Hal 2 van de 
Bloemhof redelijk goed gevuld voor 
het duel van Greenpark Dames 1 
tegen PCA/Kwiek DS2. Het team uit 
Raalte is een ervaren ploeg dat naar 
vermoeden hoge ogen gaan gooien 
in deze jaargang van de handbal-
competitie. Greenpark daarentegen 
is een team in opbouw dat een 
lastige voorbereiding heeft. Veel 
rumoer en wisselingen in de begelei-
ding. Het team is op zoek naar rust 
en focus. PCA/Kwiek vliegt uit de 
startblokken en laat er geen gras 
over groeien. Met snelle wisselingen 
wordt de Aalsmeerse verdediging 
getest. Helaas worden de gaten ook 
gevonden en staan de dames in 
mum van tijd met 0-5 achter. Aals-
meer blijft echter handballen en 
zoeken naar de eigen vorm, als het 
vandaag niet lukt, dan er maar van 
leren. Ruststand 6-17. In de tweede 
helft een soortgelijk beeld. PCA/
Kwiek is gewoon een aantal maatjes 
te groot en dan kan je niet anders 
doen dan dat accepteren. Wedstrijd 
uit spelen, blijven handballen en 
genieten van de spaarzame 
momenten dat het wel lukt. Eind-
stand: 14-37. Aanstaande zaterdag 2 
oktober spelen de dames bij PSV 

Eindhoven, een andere lastige 
tegenstander.
Doelpunten : Lisa Hölscher (7), Nanda 
Jansma (2), Sonja van Wechem (2), 
Robin Sahalessi (1), Fleur Houtzager 
(1) en Noël Reus (1).

BeNe League Heren 1
Voor de BeNe League competitie 
vertrok Heren 1 van Greenpark afge-
lopen zaterdag 25 september naar 
België om het op te nemen tegen 
Sporting Pelt. De twee teams waren 
aan elkaar gewaagd, maar Aalsmeer 
moest dit keer nipt haar meerdere 
erkennen in Sporting Pelt en verloor 
met 31-28. De eerste nederlaag voor 
Greenpark sinds de start van de 
competitie. Aalsmeer deelt nu met 
Sporting Pelt de derde plaats, elk 6 
punten. Op twee Kembit Lions met 7 
punten en de BeNe League wordt 
aangevoerd door de kampioen van 
het vorige seizoen, Achilles Bocholt 
uit België met 8 punten. 
Aanstaande zaterdag 2 oktober 
spelen de Greenpark Aalsmeer hand-
ballers thuis in De Bloemhof aan de 
Hornweg en komt Kras Volendam 
(plaats 9) op bezoek. De wedstrijd 
begint om 19.15 uur en publiek is 
welkom met ticket en 
coronatoegangsbewijs.

Handbal: Greenpark DS1 loopt 
tegen flinke nederlaag aan

Aanval Greenpark Aalsmeer dames op Raalte. Foto: Robert de Rooij

grote merendeel van deze leden 
gesteund. De reden om deze overstap 
te maken is heel divers. Op sportief 
gebied geven de competities op 
zaterdag meer mogelijkheden om 
jeugd en senioren teams op een 
gelijkwaardig niveau te laten spelen 
wat het spelplezier ten goede komt. 
Op sociaal vlak verwacht het bestuur 
dat deze beslissing zal leiden tot meer 

verbinding tussen de jeugd, senioren 
en damesteams. Ook is meegewogen 
dat een maatschappelijke trend zicht-
baar is waarbij de zaterdag de dag is 
om te sporten en de zondag meer een 
gezins- en sociale dag is. Het bestuur 
van RKDES realiseert zich dat hiermee 
het einde van een tijdperk wordt inge-
luid. En tegelijkertijd kijkt RKDES uit 
naar een mooie nieuwe toekomst!  

Aalsmeer - Op donderdag 4 
november is er weer een open dag 
bij Duikteam Thamen. Voor geïnte-
resseerde is het mogelijk om koste-
loos een kijkje te nemen in de onder-
waterwereld van het duiken. Je kunt 
zelf onder begeleiding van een 
instructeur mee onder water met 
echte duikapparatuur! De kans om 
het een keer te proberen! Belangstel-
lenden zijn van 21.00 tot 22.30 uur 
welkom in zwembad de Waterlelie 
aan de Dreef. Duikteam Thamen is 
een vereniging die sinds 1975 actief 
bezig is met de fascinerende sport 
duiken. Er is dan ook veel te doen bij 
Duikteam Thamen.  Er kan op allerlei 

niveaus getraind worden, van begin-
ners tot ver gevorderden. Ook als je 
in het buitenland je brevet al hebt 
gehaald kun je bij Thamen terecht 
voor vervolgopleidingen. De oplei-
dingen zullen medio januari 2022 
van start gaan. De opleiding vindt 
plaats in verenigingsverband en 
wordt verzorgd door instructeurs in 
het bezit van een geldige licentie. De 
cursisten moeten zelf zorgen voor 
een duikbril, snorkel en vinnen. 
Voor het starten van een duikoplei-
ding (dus niet voor de open dag) 
dien je medisch goedgekeurd te zijn 
voor de duiksport. Neem voor meer 
informatie of om je op te geven voor 

Open dag bij Duikteam Thamen

de open dag contact op met Marc 
Eveleens via mail marc.thamendi-
ving@caiway.net .Opgeven voor de 

open dag kan tot 28 oktober. Maar 
let op: vol is vol. Kijk ook eens op 
www.thamen-diving.nl 
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Aalsmeer - De dinsdagavond in 
buurthuis ‘t Middelpunt begon met 
dezelfde vijf dartliefhebbers als de 
week ervoor. Iwan van Egdom 
maakte het weer lastig voor Peter 
Bakker en Kees de Lange om hun 
partijen te winnen. Ben van Dam wist 
tweemaal zijn wedstrijd tegen Kees 
te winnen en dat gaf hem voldoe-
ning. Kees won daarentegen wel van 
Jacco Piet en ook Peter wist door 
goed uitgooien Jacco te grazen te 
nemen. Op een gegeven ogenblik 
kwamen Marieta en Hans Dolk 
binnenlopen om de dartclub te 
bedanken voor het boeket dat 
geschonken werd ter ere van hun 
50-jarig huwelijk. Er gingen wat 
hapjes rond en de glazen werden 
gevuld. De gezelligheid groeide en er 
werd volop gebabbeld. Dat leidde 

echter niet tot verlies van concen-
tratie, want later op de avond werden 
er nog twee hoge uitgooien geno-
teerd: Peter finishte met een 
109-uitgooi en Kees evenaarde dit 
bijna : 105. Het was alweer een 
poosje geleden, maar Peter won al 
zijn wedstrijden en werd zo de 
kampioen van de avond. Alles is 
mogelijk bij dit spel. 
Nieuwe darters welkom
Er wordt met smart op meer deelne-
mers gewacht om een frisse wind 
door de dartavonden te laten 
waaien. Iedereen vanaf 16 jaar is 
welkom op de dinsdagavond vanaf 
19.45 uur in buurthuis ‘t Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat in Oost. De 
kosten zijn 2,50 euro per avond. 
Geen vaste verplichting. Beginners 
zijn ook zeker welkom.

Peter Bakker wint de dartavond

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Hij heeft er door corona 
anderhalf jaar langer naar moeten 
uitkijken, maar nu hij is er klaar voor. 
Aankomende zondag kan wielrenner 
Nils Eekhoff eindelijk van start gaan 
in zijn lievelingsrace Parijs-Roubaix. 
De renner uit Rijsenhout mag zich op 
de kasseipaden in Noord-Frankrijk 
voor Team DSM uitleven met ploeg-
genoten Jasha Sütterlin, Cees Bol, 
Max Kanter, Casper Pedersen, Nikias 
Arndt en Soren Kragh Andersen. Voor 
Nils Eekhoff wordt het zijn eerste 
Parijs-Roubaix tussen de beroepsren-
ners. In 2016 was hij al eens tweede 
in de junioreneditie en een jaar later 
won hij de wedstrijd bij de beloften. 
Zondag wacht hem een monsterrit 
over 257 kilometer tussen gelouterde 
profs. “Ik ben erg gemotiveerd om 
een goede wedstrijd te rijden”, zegt 
Nils. “Na mijn val in de Tour of Britain 

Wielrenner Nils Eekhoff start in 
kasseienrace naar Roubaix

Aalsmeer - Het was 7 september een 
prachtige zomerdag. Tijdens de 
eerste fietstocht na de uitbraak van 
corona, was het alleen maar genieten 
voor de fietsers van PCOB-senioren 
Aalsmeer: van het samen fietsen, het 
mooie weer en van de prachtige 
omgeving. Van Aalsmeer ging de 
tocht via het Kerkpad van Langeraar 
naar de Sfeerstal in Nieuwveen. Daar 
was een tafel gereserveerd in de 
bloemrijke tuin. Onder het genot van 
koffie met gebak werd lekker bijge-
praat. De terugreis ging via het sluisje 
van Tolhuis naar Kudelstaart en 
vandaar terug naar Aalsmeer.

Langs de dijk
Op dinsdag 5 oktober is de laatste 
fietstocht van het jaar. De tocht gaat 
door het oosten van Aalsmeer naar 
de Schipholbrug. Vandaar over de 
rustige ringdijk naar Aalsmeerder-

brug. Vanaf de dijk zijn de prachtige 
Bovenlanden te bewonderen. 
In de Gerberastraat eindigt de laatste 
fietstocht van dit jaar. Bij Wink wordt 
gestopt voor een royale pauze. Het is 
gebruikelijk om tijdens de laatste 
fietstocht wat langer te pauzeren om 
herinneringen aan de voorgaande 
tochten op te halen. Helaas was dat 
dit jaar maar één tocht. 
De fietstocht aanstaande dinsdag 
begint om 13.30 uur bij het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Neem 
gerust een vriend of vriendin mee. 
Tijdens de tocht wordt een snelheid 
van 17 kilometer aangehouden. Zorg 
voor een volle accu. Draag voor je 
eigen veiligheid een helm. Vergeet 
niet je coronapas mee te nemen. Bij 
minder goed gaan de fietsers binnen 
zitten bij Wink. Neem voor meer 
informatie contact op met Jan 
Westerhof via 06-22350307.

Dinsdag laatste fietstocht PCOB 
senioren Aalsmeer

Kudelstaart - De tweede speelavond 
in de sporthal de Proodijhal werd 
gewonnen door Daan Broekhuizen. 
Het was zijn tweede speelavond over-
winning ooit, dit was echter maar liefst 
11 seizoenen geleden. Bij de Poel’s Eye 
zijn ook periode kampioenschappen, 
deze duren drie speelavonden. De 
volgende speelavond gaat dus de 
beslissing brengen. Rene Kruit en Daan 
staan gezamenlijk bovenaan. Rene 
heeft echter een breuk in zijn werp-
hand, wat hem niet verhinderde om de 
afgelopen speelavond gewoon de 
kwartfinale te bereiken. Wellicht gaat 
het de volgende speelavond nóg beter. 
Er zijn echter nog meer kapers op de 
kust. Remy van Groeningen, Raymond 
van de Weiden (beiden bereikten afge-

lopen speelavond de halve finale), 
Ronald Baars (finalist), Floortje van 
Zanten (zij won voor de tweede keer 
op rij het tweede niveau) en Bak zijn 
zeker nog niet kansloos. Deze strijd 
moet echter even wachten, want 
komende zaterdag is eerst het koppel-
toernooi. Michel van Galen en Joris 
Voorn bereikten op de afgelopen 
speelavond de halve finale van het 
derde niveau. Christopher Brouwer was 
de finalist in deze ronde, maar Ron de 
Pijper werd de uiteindelijke winnaar. 
Joao Beringel en Co Lagerwey 
bereikten de laatste vier in het vierde 
niveau. Darter van het eerste uur, Rob 
Poland, werd tweede. Maarten van 
Amsterdam won voor de tweede keer 
ooit deze finale. 

Maarten van Amsterdam en Rob 
Poland in finale bij Poel’s Eye

Kudelstaart - “Blaffende honden 
bijten nu wel”, zo vatte coach Gert 
Krook de wedstrijd samen die de 
VZOD/FIQAS 1 korfballers tegen 
Huizen 1 speelden afgelopen 
zaterdag. Na een aantal wedstrijden 
waarin men goed van start ging, 
maar uiteindelijk aan het kortste eind 
trok, wist VZOD/FIQAS nu de 
wedstrijd naar eigen hand te zetten. 
Na vijf minuten spelen was de stand 
al 1-4 door doelpunten van Josine 
Verburg, Laura Viet en Bart Verheul 
(2x). En dit tempo werd volge-
houden, het publiek werd getrak-
teerd op maar liefst 40 doelpunten 
deze middag. Goed samenspel en 
alertheid onder de korf zorgden er 
regelmatig voor dat de bal weer in 

handen van VZOD kwam. Zo liep de 
stand uit naar 2-6, door treffers van 
Verburg en Verheul. Het baltempo 
werd hoog gehouden en dat resul-
teerde in mooie acties van onder 
andere Esmee Buijs die met een 
snelle uitbraak een doorloopbal raak 
schoot, 2-7. De tegenstander 
probeerde uiteraard de stand om te 
buigen, maar bleek niet zuiver 
genoeg. Ook Eric Spaargaren, Ruben 
Maat en Jessica Verheul wisten regel-
matig de korf te vinden. Het vele 
balverlies bij Huizen zorgde voor 
goede kansen, waarbij er goed 
samengewerkt werd door de blauw/
zwarte spelers. Op slag van rust was 
de stand uitgelopen tot 8-15 in het 
voordeel van de Kudelstaarters.

VZOD 1 pakt overtuigend de 
winst tegen Huizen 1

Jeugdrenster Jytte Timmermans (voorgrond) 

in actie tijdens wedstrijden in Amsterdam. 

Foto: UWTC

Kudelstaart - De interne competitie 
van schaakclub Westeinder is inmid-
dels een maand aan de gang en 
steeds meer schakers weten de weg 
naar het Dorpshuis in Kudelstaart te 
vinden. Afgelopen woensdag op de 
avond van de Algemene Politieke 
Beschouwingen waren maar liefst 12 
schakers in het Dorpshuis van de 
partij. De zaal was bijna te klein. 
Iedereen had er zin in en alle partijen 
eindigden ook in een beslissing. 
Mladen Cicek was als eerste klaar. 
Met een venijnige penning won hij 
kort na de opening een stuk van 
Jürgen van der Zwaard, die er daarna 
niet meer aan te pas kwam. Maarten 
de Jong speelde tegen nieuwkomer 
Jan Mul. Dat ging een tijd gelijk op 
totdat Jan overzag dat zijn koning-
stelling kon worden opengebroken, 
waarna mat of dameverlies onvermij-
delijk was. De derde snelle partij ging 
tussen Ferry Weverling en Abdul 
Wasei. Zoals gebruikelijk ging Ferry 
er hard in en even leek het erop dat 
het binnen 15 zetten afgelopen zou 
zijn. Dat wist Abdul te voorkomen, 
maar zijn stelling was daarna zo 
beroerd dat Ferry het toch vlot kon 
uitschuiven. Bij Leo Buijs en Peter 
Verschueren kwam een Caro Kan op 
het bord. Daar was een tijd lang niets 

aan de hand, maar toen Peter met 
een venijnig tussenzetje een pion 
won, was het voor Leo niet meer te 
houden. Wim Appelman en Tom van 
der Zee brachten een taaie schuif-
partij op het bord, die ze trachten te 
verlichten door al vroeg aan de 
Affligem te gaan. Dat ging Tom beter 
af, want ineens stond hij een stuk 
voor en die achterstand wist Wim 
niet meer te repareren. De laatste 
partij was tussen Jan van der Sluis en 
Gerard van Beek. Terwijl zijn dame 
ver weg op a7 stond, wist Jan via de 
h-lijn toch een gevaarlijke aanval op 
de koning van Gerard op te zetten. 
Gerard counterde knap, kreeg tegen-
kansen, maar toen hij de dames 
afruilde was het toch Jan die een stuk 
overhield. Al met al een prima avond, 
het land zag er weer mooier uit nadat 
de Tweede Kamer die avond 2,5 
miljard euro had uitgegeven en de 
schakers gingen na gedane arbeid 
gezellig naar de bar in het Dorpshuis 
voor de derde helft.
Elke woensdagavond wordt er vanaf 
20.00 uur geschaakt in het Dorps-
huis. Nieuwe schakers, beginners en 
gevorderden, kunnen nog steeds zo 
instromen. Kom eens langs voor een 
potje schaak en gezellige nabe-
schouwing aan de bar!

Ronde vier interne competitie 
bij schaakclub Westeinder

In de tweede helft bleef VZOD/FIQAS 
de druk opvoeren en al in de eerste 
minuut viel het volgende doelpunt 
door een fraaie doorloopbal van 
Verburg. Opvallend zijn de vele varia-
ties waarmee de doelpunten tot 
stand kwamen: doorloopballen, vrije 
worpen, omdraaiballen onder de 
korf, halve afstand, rebounders en 
uiteraard ook hier en daar een straf-
worp. De supporters smulden deze 
middag van dit VZOD. Huizen verloor 
de moed niet, maar kwam op alle 
fronten tekort. De doelpunten bleven 
vallen, bij VZOD net iets meer dan bij 
Huizen. Uiteindelijk werd de eind-
stand bepaald op 13-27, waarin alle 
spelers hun aandeel hadden, maar 
de absolute uitblinkers waren Josine 
Verburg en Bart Verheul met respec-
tievelijk 8 en 6 doelpunten. De 
andere doelpunten kwamen van 
Esmee Buijs (3), Jessica Verheul (4), 
Ruben Maat (2), Thomas van der 
Zwaard (2), Laura Viet en Eric Spaar-
garen (beiden 1).
Helaas wist het tweede team van 
VZOD/FIQAS deze lijn niet door te 
trekken. Na een wedstrijd die lang 
gelijk op bleef gaan, moesten ze 
uiteindelijk de punten in Huizen 
achterlaten en verloren ze met 14-10.
Komende zaterdag speelt VZOD/
FIQAS 1 wederom een uitwedstrijd 
tegen Eemvogels 1 in Soest. Deze 
wedstrijd begint om 16.00 uur.

Jytte en John
Bij jeugdwedstrijden in Amsterdam 
finishte de 13-jarige Aalsmeerse Jytte 
Timmermans na een alert en actief 
gereden koers in het peloton. Haar 
UWTC-clubgenoot John Tromp (Aals-
meer) behaalde zondag in Rotterdam 
na een groepssprint een vierde plek 
in een wedstrijd voor 60-plussers.

Zaterdag koppeltoernooi
Dartliefhebbers zijn aanstaande 
zaterdag 2 oktober welkom in de 
Proosdijhal in de Einsteinstraat voor 
een gezellig koppeltoernooi. Er wordt 
gedart in duo’s, dus het is de bedoeling 
dat iedereen een maat meeneemt. 
Uiteraard is er een winnaar en verlie-
zerronde, waarbij er mooie prijzen 
klaar staan voor de uiteindelijke acht 
finalisten. Elke dartersduo kan zonder 
opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is geen besloten club, laagdrempelig 
en geschikt voor alle niveaus; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Jong, oud, 
man en vrouw zijn welkom. Let op: De 
inschrijving sluit om 19.30 uur, het 
toernooi moet om 24.00 uur klaar zijn. 
Deelname kost vier euro per persoon 
(acht euro per koppel) en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

was ik conditioneel even wat minder. 
In Eschborn-Frankfurt kwam ik op de 
laatste klim net een beetje kracht 
tekort, maar de laatste dagen voel ik 
me weer een stuk sterker. Mijn 
rugklachten zijn verholpen en op de 
fiets heb ik geen last meer van de 
gekneusde ribben.” 

Lead-out
In de aanloop naar de topklassieker 
reed Eekhoff vorige week donderdag 
de Omloop van het Houtland in België 
en afgelopen zondag de Classique 
Chauny in het noorden van Frankrijk. 
In beide wedstrijden, geëindigd in de 
sprint van een gedecimeerd peloton, 
deed hij de lead-out voor sprinter 
Alberto Dainese, zijn Italiaanse ploeg-
genoot. Het teamwork resulteerde 
donderdag voor Dainese in een vijfde 
plek en zondag in een tweede. Nils 
Eekhoff kwam na gedane arbeid als 
28ste en 16de over de streep.






