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Dit kan omdat de ontwikkeling op die 
plek de leefbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit � ink verbetert. Het is de 
derde locatie van in totaal 22 waar 
goed uitgevoerde woningbouw in 
dorpslinten toch mogelijk is.

Goede samenwerking
Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: 
“Ik ben blij dat we in goede samen-
werking met ook deze gemeente 
woningbouw op een probleemlocatie 
toch mogelijk kunnen maken. Want 
Noord-Hollanders willen dat er 
gebouwd wordt, maar willen ook dat 
het mooie groen in de provincie 
beschermd blijft. De plannen tasten 
het groen niet aan. Sterker, ze verbe-
teren de kwaliteit van de leefomge-
ving juist. Een onthe�  ng is daarom 
niet nodig en we hebben Aalsmeer 
bij de planvorming kunnen bijstaan.”

22 locaties
Op 2 november 2021 wezen Gedepu-
teerde Staten in een notitie 22 loca-

ties aan waar onder voorwaarden 
woningbouw in zogenaamde ‘lintbe-
bouwing’ kan plaatsvinden. De voor-
waarden zien erop toe dat de leef-
baarheid en ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse aantoonbaar � ink verbetert 
en dat het landelijk gebied geen 
geweld wordt aangedaan. De 
provincie overlegt pro-actief met 
gemeenten waar de 22 locaties 
liggen om samen knelpunten en 
oplossingen daarvoor in kaart te 
brengen om zo toch woningbouw te 
realiseren, op een verantwoorde 
manier die de woningen goed inpast 
in het groen.

Geluidsbeperkingen
Samen met de gemeente hebben 
ontwerpers en een kostenspecialist 
van de provincie de randvoor-
waarden opgesteld voor de nieuw-
bouw voor starters. 
Daarbij speelde het karakteristieke 
landschap van het lint van de Machi-
neweg een belangrijke rol. Het bouw-

ontwerp houdt goed rekening met 
de geluidsbeperkingen van het nabij-
gelegen Schiphol. Het plan ligt onder 
de route van de Aalsmeerbaan. 
Daarmee schuurt het bouwen van 25 
woningen wel met de intentie om zo 
weinig mogelijk woningen bloot te 
stellen aan vliegtuiglawaai. Omdat 
Gedeputeerde Staten actief willen 
meedenken over de 22 geselecteerde 
probleemlocaties, is gezocht naar een 
oplossing binnen de bestaande 
regels voor vliegtuiglawaai. 
Met het ontwerp worden de bewo-
ners hiertegen beschermd. 
Om geluidsoverlast te beperken zijn 
er geen buitenbalkons of tuintjes 
ingetekend, maar een glazen atrium. 
Dit voorkomt samen met geluidsbe-
perkende maatregelen dat de nieuwe 
bewoners teveel last krijgen van 
eventuele geluidsoverlast door vlieg-
verkeer. Op het terrein is veel plek 
voor groen, openbare ruimte, een 
� etsenstalling en parkeren.

Geen onthe�  ng nodig
Omdat het geen kleinschalige 
woningbouw betreft, kan het binnen 
de bestaande regels uit de Omge-
vingsverordening uitgevoerd worden 
en is een onthe�  ng niet nodig.

Bouw 25 starterswoningen op 
terrein aan de Machineweg 
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Wonen.nl bijlage 
Maak van je huis 
jouw droomhuis!

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer ontwikkelt in samenwerking met de 
provincie Noord-Holland nieuwe woningen aan de rand van verstedelijkt 
gebied. Op het braakliggende terrein met verouderde bebouwing aan de 
Machineweg (voorheen Colijn) worden 25 starterswoningen 
gerealiseerd. 

Aalsmeer – De nieuwbouw rond en 
de renovatie van de Zuiderkerk in de 
Hortensialaan vordert gestaag. Afge-
lopen donderdag 22 september is 
letterlijk een hoogtepunt bereikt. Het 
klokkentorentje met spits is na zo’n 
acht maanden terug op de kerk 
geplaatst. Het onderste deel van het 
torentje is gerenoveerd, het bovenste 
stuk was dermate verouderd dat hier 
een replica van gemaakt is. Afge-
lopen 27 januari was dit beeldbepa-
lende element voor deze ‘opknap-
beurt’ van de kerk gehaald.

Verval
De Zuiderkerk heeft ruim tien jaar 
leeg gestaan en raakte steeds meer 
in verval. Er zijn zelfs plannen 
geweest om dit ontwerp van de 
architecten Berghoef en Klarenbeek 
te slopen. Gelukkig werd eind 2011 
besloten dit ‘boegbeeld’ te behouden 
en er een nieuwe bestemming voor 
te zoeken. Tupla Vastgoed werd de 
nieuwe eigenaar en presenteerde in 

2017 het plan Zuydveste: nieuw-
bouw in en om de voormalige kerk. 
Er ging toch bijna vier jaar voorbij, 
voordat kon worden aangevangen 
met de bouw hier van 55 apparte-
menten voor senioren. In april 2021 
werd gestart en inmiddels nadert de 
voltooiing van de huurapparte-
menten en de gezamenlijke ruimte 
voor activiteiten in de kerk. Sterker 
nog, vanaf volgende week beginnen 
de eerste opleveringen en worden de 
nieuwe bewoners welkom geheten.

Orgel en ramen
De Zuiderkerk is gebouwd in 1953 en 
bood plaats aan circa 350 kerkgan-
gers. De laatste dienst is gehouden 
op 29 juni 2008. Na de sluiting heeft 
het orgel, gebouwd in 1957 door 
Willem van Leeuwen, een tweede 
leven gekregen in de Sionskerk in 
Houten. De gebrandschilderde 
ramen van de Zuiderkerk zijn te 
bewonderen in de Open Hofkerk in 
de Ophelialaan.

Klokkentorentje weer terug op 
de Zuiderkerk

GOUD INKOOP BUS
De goudprijs stijgt naar recordhoogte!

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

Zie adv. elders in dit blad.
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Advertentieverkoop
Brigitte Wels
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verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 2 OKTOBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk uit Bennekom.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. W. van 
Dijk uit Bunschoten.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
St. Vrienden van Mikondo. 

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. Sicco 
Zijlstra (Israëlzondag). Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. Info: 
www.leg.nl. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer (Israël-
zondag). Organist: Hugo van der 
Meij. Om 18.30u. zangdienst met 
ds. Menno Zandbergen. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. Kerk Inn (Israël-
zondag) met ds. M.J. Zand-

bergen. Organist: Theo 
Griekspoor. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Viering. Voorganger: B. 
Dullens. In Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Viering o.l.v. parochianen 
m.m.v. Karmelkoor en om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. Woensdag 5 oktober om 
10.30u. Eucharistieviering.

Oud Katholieke Kerk
- Zondag geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

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

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

om 10u. met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Viering. Info: stjan-
geboortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
4 oktober om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Verkoop producten 
uit Israël in Irene
Aalsmeer - Een nieuwe locatie om 
producten uit Israël te verkopen heeft 
Diny Wichers van Israël Nederland 
gevonden. Vanaf aanstaande 
zaterdag 1 oktober is de maandelijkse 
verkoop in ontmoetingscentrum 
Irene in de Kanaalstraat van 10.00 tot 
16.00 uur. Belangstellenden worden 

uitgenodigd vrijblijvend een kijkje te 
komen. Er is van alles te koop, waar-
onder veel verzorgingsproducten en 
etenswaren en wie voor 25 euro of 
meer spulletjes koopt wordt getrak-
teerd op een zakje lekkere doppinda’s 
uit Israël. Voor meer informatie kan 
een mail gestuurd worden naar 
phendwichers@casema.nl of bel 
020-6455530. Bestellingen worden 
overigens gratis thuisbezorgd. 

Amstelland - Op woensdag 19 
september organiseert Mantelzorg & 
Meer in Amstelveen een mantelzorg-
café met het thema ‘Positieve 
gezondheid’. De avond wordt samen 
georganiseerd met Vilans, de lande-
lijke kennisorganisatie voor zorg en 
ondersteuning. Het concept ‘Posi-
tieve Gezondheid’ gaat uit van de 
veerkracht en eigen regie van de 
cliënt. Alle aandacht gaat uit naar 
klachten en gezondheidsproblemen 
en de oplossing hiervoor. Het accent 
ligt niet op ziekte maar op mensen 

zelf, op hun veerkracht en op wat 
hun leven betekenisvol maakt. Gast-
sprekers van Vilans geven deze 
avond hun visie en gaan ook in 
gesprek met bezoekers van het 
mantelzorgcafé. Het mantelzorgcafé 
op woensdag 19 oktober begint om 
19.30 en vindt plaats in De Meent 
aan Orion 3 in Amstelveen. De inloop 
is vanaf 19.15 uur. Bel voor 
aanmelden of meer informatie naar 
020-5127250 of stuur een mail: info@
mantelzorgenmeer.nl. Aanmelden 
kan ook via de website.

Mantelzorgcafé met thema 
‘Positieve gezondheid’

Wandelen op 
begraafplaats Zorgvlied
Amstelveen - Marcel Bergen, auteur 
van Wandelen over Zorgvlied geeft 
op zondagmiddag 2 oktober een 
rondleiding over begraafplaats Zorg-
vlied. Tijdens de twee uur durende 
rondleiding krijgen de bezoekers 
informatie over Zorgvlied als histori-
sche en moderne begraafplaats. De 
wandeling gaat langs een groot 
aantal rijksmonumenten die fune-
raire symboliek bevatten uit de 
negentiende eeuw. Er wordt uitleg 
gegeven over de betekenis van de 
symbolen en hoe men in de negen-
tiende eeuw dacht over de dood. 
Daarnaast is er aandacht voor graven 
van bekende overledenen, monu-
mentale bomen en Zorgvlied als 
moderne begraafplaats. Deelname: 
10 euro per persoon. De wandeling 
begint om 14.00 uur en duurt tot 
circa 16.00 uur. Aanmelden is 
verplicht en kan via: 
www.wandelenoverzorgvlied.nl

Aalsmeer - Het ontmoetingscentrum 
in gebouw Irene biedt dagbesteding 
en ondersteuning aan kwetsbare 
ouderen en mensen met dementie. 
Inspelen op de behoeften van 
mensen die te maken hebben met 
dementie heeft de grootste prioriteit. 
In samenwerking met Mantelzorg en 
Meer worden bijeenkomsten georga-
niseerd die voor iedereen toeganke-
lijk zijn om zo de kennis over 
dementie dichter bij de mens te 
brengen. Dinsdag 4 oktober gaat de 
bijeenkomst over ‘de diagnose’. Een 
onderwerp dat gastspreker Rik 
Ossenkoppele op het lijf geschreven 
is. Rik doet onderzoek naar de ziekte 
van Alzheimer en andere vormen van 
dementie. Wat motiveert hem en hoe 
dicht staat hij bij de mensen die de 
ziekte krijgen en hoe ziet hij de 
opgave waar de mantelzorgers voor 
staan? Rik Ossenkoppele won in 2021 
de prijs voor jonge talentvolle onder-
zoeker van Alzheimer Nederland, hij 

werd winnaar in de categorie ‘onder-
zoek ten behoeve van toekomstige 
generaties’. Tijdens de bijeenkomst in 
Irene zal hij nader ingaan op het 
ontstaan van dementie in het brein 
en dat wat past bij normale veroude-
ring. Hij zal meer vertellen over het 
belang van een vroege en juiste 
diagnose. En wat er na de diagnose 
gebeurt, het is vaak niet duidelijk wat 
men kan verwachten, waarom iets als 
dagbesteding zo belangrijk is in het 
proces en welke therapieën mogelijk 
zijn. Belangstellenden voor deze 
bijeenkomst kunnen zich aanmelden 
bij het ontmoetingscentrum via tele-
foonnummer 06 22468574 of per 
mail ontmoetingscentrum@zorgcen-
trumaelsmeer.nl. Op 4 oktober gaat 
vanaf 19.00 uur de zaal van Irene in 
de Kanaalstraat open, om 19.30 uur 
start de bijeenkomst en deze zal tot 
21.00 uur duren. Graag vooraf 
aanmelden. Aan het aantal aanwe-
zigen is een maximum verbonden.

Informatiebijeenkomst over de 
diagnose dementie in Irene

Aalsmeer – De Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking Aalsmeer organi-
seert op woensdag 5 oktober vanaf 
20.00 uur een presentatieavond in de 
raadskelder van het gemeentehuis. 
Er zijn twee presentaties en een 
video over projecten die door de 
gemeente zijn gesubsidieerd van 
2019 tot en met 2021. 
Ook spreekt de wethouder over het 
beleid van de gemeente op het 
gebied van ontwikkelingssamenwer-
king en spreekt een vertegenwoor-

diger van PUM (Programma Uitzen-
ding Managers) over ‘Kennis delen’.
PUM is een vrijwilligersorganisatie 
die werkt met experts uit verschil-
lende disciplines die ondernemers 
advies geven over de duurzame 
ontwikkeling van hun bedrijf.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en er 
is gelegenheid stands van diverse 
organisaties van projecten te 
bezoeken. Iedereen is van harte 
welkom! Kijk voor alle informatie op 
de website: www.osa-aalsmeer.nl 

OSA houdt presentatieavond
Leerlingen en leerkrachten voor de dovenschool in Kenia.

Aalsmeer - Van 29 september tot en 
met 5 oktober is de Week van de 
Ontmoeting. In deze week staan 
ontmoeting en verbinding centraal. 
In het hele land wordt er van alles 
georganiseerd om een vuist te 
maken tegen eenzaamheid. In Aals-
meer en Kudelstaart zijn al mooie 
activiteiten waar veel mensen 
gebruik van maken. Voor iedereen 
die zin heeft in gezelligheid en 
contact met anderen is er de Ko�e-
club Speciaal. Onder het genot van 

een kop ko�e of thee, wordt een 
spelletje gespeeld (of niet) en wordt 
met elkaar gekletst. Leeftijd maakt 
niet uit, wie behoefte heeft om 
mensen te ontmoeten en liever die 
kop ko�e samen drinkt dan alleen, is 
welkom! Kom gezellig langs en neem 
iemand mee. Iedere maandag van 
10.30 tot 12.00 uur in buuthuis ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55 en iedere donderdag van 10.30 
tot 12.00 uur in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1.

El e wee  Ko eclub Speciaal

Aalsmeer - Zondag 2 oktober staat 
er weer een samenzangdienst op het 
programma in de Dorpskerk. Onder 
de noemer ‘Zingen in de Dorpskerk’ 
is een ieder weer van harte uitgeno-
digd om samen te komen zingen en 
te komen luisteren naar prachtige 
muziek. Hugo van der Meij zal de 
zang begeleiden op het prachtige 
Knipscheer orgel, aangevuld door 
Bertus Buijs op de piano. Hugo en 
Bertus zijn beiden geen onbekenden 
in Aalsmeer, zij verlenen vaker hun 
medewerking aan zangdiensten en 
ze zijn zeer regelmatig te horen 

tijdens de zondagochtend diensten 
in de Dorpskerk. De zang zal onder-
steund worden door René Spaar-
garen, eveneens geen onbekende in 
de Dorpskerk. Deze zangavond 
zullen er nummers gezongen worden 
uit de diverse zangbundels. Er is 
gekozen voor een programma met 
liederen uit de oudere zangbundels 
en een aantal nummers uit de nieu-
were bundels. De avond staat onder 
leiding van de predikant van de 
Oosterkerk, dominee Zandbergen. 
De zangdienst begint om 18.30 uur 
en de toegang is gratis.

Zondag zangdienst in Dorpskerk









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (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. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een 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 schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
29 september 2022

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 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk 
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 toege-
zonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen 
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 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/�xi 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.

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

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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum
datum beschikking

El-Borni F. 05-08-1996 20-09-2022
Pacholec J. 13-09-1980 20-09-2022
Szkobel R.M. 28-02-1987 20-09-2022

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.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum
datum voornemen

Lieberton B.H. 01-07-1990 21-09-2022
Pitomets O.V. 03-07-1989 21-09-2022
Pitomets Y.D. 24-11-2021 21-09-2022
Skalska M.A. 14-06-1979 21-09-2022

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven. Een eventuele ambtshalve 
wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voor-
zieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. 

Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijf-
plaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen 
met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het 
is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling bur-
gerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen 
reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor 
beroep vatbare beslissing.

SNOEIBOOT VAART 8 OKTOBER 2022 UIT

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wate-
ren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 
8 oktober 2022 vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigena-
ren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun 
snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. 
De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:

09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
  aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: 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 snoei-
en. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de 
mogelijkheid om op zaterdag 8 oktober 2022 hun snoeiafval 
gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en klui-
ten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven 
tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. 
Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 387575 (vraag naar 
afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/ boswach-
ter) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarweg-
beheer/ boswachter).

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGDE 
MOLENVLIETWEG AALSMEER EN BESLUIT HOGERE 
GRENSWAARDEN GELUID AALSMEERDERWEG 8, 10 
EN 14 (Z20 – 002569)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7 te verlenen. 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z20-002569. De 
huidige Molenvlietweg zal worden verlengd tot de aansluiting 
met de Aalsmeerderweg. Omdat de ontwikkeling niet past 
binnen de voor het plangebied geldende bestemmingsplan, 
wordt door middel van een uitgebreide procedure voor de 
omgevingsvergunning afgeweken.

Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van 
de Verlengde Molenvlietweg en de wegreconstructie aan de 
Aalsmeerderweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidre-
ducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samen-
hang met de ontwerp-omgevingsvergunning wordt daarom 
tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten 
hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid voor Aalsmeer-
derweg 8, 10 en 14.

Ter inzage
Met ingang van 30 september 2022 ligt de verleende omge-
vingsvergunning inclusief het besluit hogere grenswaarden 
geluid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, 
op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: 
NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAC-VG01

- via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak 
te worden gemaakt via tel. 0297-387575;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst 
een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 1 ok-
tober 2022 tot en met 11 november 2022. Belanghebbenden 
kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de rechtbank 
Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en 
een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u 
gri�erecht verschuldigd. Over de hoogte van het gri�erecht 
en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de 
rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

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 be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hadleystraat 67, 1431 SL, (Z22-075082), het aanbrengen 

van een overkapping aan de woning en het aanpassen van 
de bestaande overkapping aan de berging 

- Japanlaan 26D, 1432 DK, (Z22-075362), het bouwen van 
een magazijnstelling hoger dan 8,5 mtr 

- Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z22-075095), het bouwen van 
een hobbyruimte aan de zijkant van de woning (legalisatie) 

- Uiterweg 45, 1431 AB, (Z22-074855), het uitbreiden van de 
bestaande garage t.b.v. de autolift en keldertrap 

- Herenweg 86, 1431 GX, (Z22-074852), het bouwen van 
twee erkers en het plaatsen van twee dakkapellen aan de 
voorzijde van de woning (legalisatie) 

- Legmeerdijk 161, 1432 KA, (Z22-074509), het plaatsen van 
een prefab unit t.b.v. tijdelijke huisvesting 

- Oosteinderweg 410, 1432 BN, (Z22-073914), het vervangen 
van de bestaande houten uitbouw door een uitbouw van 
onderhoudsvriendelijk duurzaam materiaal 

- Oosteinderweg 32 en 40 en achter Uiterweg 54, 1432 AL, 
(Z22-074199), het dempen en compenseren van water, het 
verwijderen van een brug en het plaatsen van een nieuwe 
brug en in- en uitrit 

- Berkenlaan 1, 1431 JD, (Z22-074057), het renoveren en iso-
leren van het dak 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- J. Schaperstraat 14, 1432 PR, (Z22-045545), het plaatsen van 

een tuinhuisje (legalisatie) Verzonden: 23 september 2022

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:
- Gedempte sloot t.h.v. nr. 19 (sectie G, nr. 5696), (Z22-

061637), het plaatsen van een dixi, een materiaalcontainer 
en een vuilcontainer t.b.v. werkzaamheden aan een trafo-
huisje tot en met 21 oktober 2022. Verzonden: 26 septem-
ber 2022

- Pontweg 28a, 1432 BX, (Z22-064331), het plaatsen van een 
steiger (legalisatie). Verzonden: 26 september 2022

- Oosteinderweg 313a (sectie G, nrs. 6920 en 6928), 1432 AW, 
(Z22-066555), het dempen van water voor circa 160 m2. Ver-
zonden: 23 september 2022

- Burgemeester Brouwerweg (N 201), sectie G, nr. 6837, (Z22-
060525), het realiseren van een accuruimte in het bestaan-
de gebouw. Verzonden: 26 september 2022

- Legmeerdijk nabij 326 traf (Sectie G, nr. 5509, 5510 en 
7734), (Z22-061737), het verbreden van de bestaande in- 
en afrit naar het toekomstige mobiliteitsplan Avia Marees. 
Verzonden: 26 september 2022



Kudelstaart - Zondagmorgen 2 
oktober om 10.00 uur organiseert de 
Protestantse Gemeente Samen-op-
Weg een laagdrempelige kerkdienst 
in De Spil in Kudelstaart. Hoewel elke 
kerkdienst open staat voor gasten, is 
deze dienst speciaal opgezet voor 
hen die weinig of geen ervaring 
hebben met de kerk. Zowel de 
muziek als het gesproken woord 
wordt aangesloten op de beleving 
van deze tijd. Kerkelijke begrippen 
worden vermeden of toegelicht. 

Klassieke gezangen worden afgewis-
seld met moderne ritmische liederen 
en de muziekgroep The Bridge uit 
Zeeland zal muzikale medewerking 
verlenen. De rijen met stoelen 
worden vervangen door tafels met 
gezellige zitjes die uitnodigen voor 
een gemoedelijk gesprek in de huis-
kamer van de gemeente. Voorganger 
is pastor
Judith van der Vis uit ter Aar. Het zal 
een dienst zijn voor jong en oud en 
iedereen is van harte welkom.

Laagdrempelige kerkdienst bij 
Samen-op-Weg in De Spil

Aalsmeer - Vrijdag 30 september is 
alweer de laatste trekking van de ‘Win 
met je kassabon-actie’ waarmee een 
goedgevulde Goodie Box gewonnen 
kan worden, waar heel veel onderne-
mers uit Aalsmeer Centrum iets leuks 
in hebben gedaan. Dus vergeet niet 
je naam en telefoonnummer op je 
bon of rekening te schrijven van een 
ondernemer uit het Centrum en voor 
vrijdag 16.00 uur in een verzamelbox 
te doen. Deze zijn te vinden bij vijf-
tien ondernemers in de Zijdstraat, 
Dorpsstraat en het Raadhuisplein. De 
tweede trekking werd afgelopen 
vrijdag gedaan door Monique en 
Gerard van De Stoete. Zij mochten 
Lotte de Meij blij maken met die 
gigantische prijs en ze was er heel blij 
mee. De actie duurde drie weken, dus 
wie weet ben jij de laatste winnaar! 

Laatste kans ‘Win met je kassa-
bon actie’ in het Centrum

Gerard van De Stoete reikt de Goodie Box en bloemen uit aan winnaar Lotte de Meij.

Aalsmeer - ‘Een eeuw geleden’ is een 
radioprogramma dat op zondag 
tussen 16.00 en 17.00 uur wordt 
uitgezonden en gepresenteerd door 
muzikanten Cees Disseldorp en Marco 
Lesmeister. Ze draaien muziek uit de 
vorige eeuw. De enthousiaste 
programmamakers zijn op zoek naar 
muzikanten, zangers, bands, orkesten, 
strijkkwartetten, etc. die een nummer 
uit de vorige eeuw spelen en/of 
zingen. Ze willen deze versies van de 
nummers in de show laten horen, 
gecombineerd met het origineel en 
muzikanten uitnodigen om er meer 
over te vertellen. Heb jij interesse en 
speel je nummers uit de vorige eeuw? 
Stuur dan een audio opname en je 
gegevens naar info@radioaalsmeer.nl.

Wat is kracht? bij ‘Echt Esther’
Donderdag 29 september om 19.00 
uur bij ‘Echt Esther’ een gesprek over 
kracht, met Miekje Ho�scholte, Truus 
Oudendijk, Kirsten Verhoef en Liliane 
van den Heuvel. Wat geeft hen kracht 

in deze tijd waarin negatief nieuws 
meer dan ooit domineert, wat maakt 
dat ze positief in het leven blijven 
staan? Heb je een vraag voor hen? 
Mail dan naar esther@radioaalsmeer.
nl. 

Zanger Rens in ‘Door de Mangel’
In het wekelijkse praatprogramma op 
Radio Aalsmeer ontvingen Mylène 
en Elbert de muzikale duizendpoot 
Marit Enthoven. De Kudelstaartse 
muziekdocente heeft een eigen 
muziekschool en geeft les op school. 
Samen met vriendin Sabine vormt zij 
het kleinkunstduo ‘Laat Maar’. Haar 
opvolger is Rens de Vos en deze 
muzikant en vrijwilliger bij jongeren-
centrum N201 wordt 3 oktober om 
19.00 uur ‘gemangeld’. Marit vindt 
hem een zeer creatieve mensen-
mens. Rens zingt in een punkband 
en schrijft teksten. Ze wil weten waar 
hij de inspiratie vandaan haalt. Heb jij 
ook een vraag voor Rens? Mail deze 
dan naar studio@radioaalsmeer.nl.

Muzikanten en zangers gezocht 
voor ‘Een eeuw geleden’ 

Cees Disseldorp en Marco Lesmeister 
van ‘Een eeuw geleden’ zoeken 
muzikanten.

Blijf stemmen voor de Top 100
Wat is de favoriete muziek van de 
inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart? Laat ook jouw stem horen en 
zorg dat je persoonlijke tophits niet 
ontbreken in de Radio Aalsmeer Top 
100. Stemmen kun je tot en met 
vrijdag 14 oktober via radioaalsmeer.
nl/top100. 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 www.radioaalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Vol verwachting en zelf-
vertrouwen vertrok de wedstrijd-
ploeg van Brandweer Aalsmeer afge-
lopen zaterdag 24 september naar 
Bedum in Groningen voor de lande-
lijke �nale in de 112 klasse. De ploeg 
eindigde uiteindelijk op de achtste 
plaats. Een grote teleurstelling voor 
de mannen, die zich honderd 
procent ingezet hebben om een 
hoge notering te behalen. Hun 
collega brandweermannen en 
-vrouwen zijn echter supertrots op 

de ploeg: “In vier jaar tijd drie keer 
een landelijke �nale gehaald. Er zijn 
niet veel kazernes die dat kunnen 
nadoen.” En Aalsmeer is ook trots, zo 
blijkt uit berichten op facebook: 
“Achtste van Nederland is ook om 
trots op te zijn. Toppers, Jullie zijn 
stuk voor stuk winnaars. Goud voor 
Aalsmeer”, aldus enkele reacties van 
inwoners. Vrijwilliger worden bij de 
Brandweer iets voor jou? Kazerne 
Aalsmeer heet jou van harte welkom. 
Kijk voor info op www.brandweer.nl.

Brandweer Aalsmeer achtste in 
landelij e nale 112 lasse

Proces-verbaal voor 
‘herrie’ maken
Aalsmeer – Afgelopen woensdag heeft 
de politie in de avond een bestuurder in 
Aalsmeer aangehouden die af en toe veel 
herrie produceerde met de uitlaat van 

zijn auto. Het leek alsof de uitlaat twee 
standen had: met en zonder demper. De 
politie heeft het voertuig meegenomen 
voor technisch onderzoek. Hieruit bleek 
een klep in de uitlaat te zitten. Deze kon 
omgezet worden met een schakelaar 
waardoor het geluid door een demper-

loze uitlaatpijp ging. De bestuurder krijgt 
zijn voertuig terug. Een deel van de 
uitlaat is in beslag genomen, die krijgt hij 
niet terug. Daarnaast is de auto voorzien 
van een wok-melding (wacht op keuring). 
Ook is proces-verbaal opgemaakt, de 
hoogte van de boete is 459 euro.

Aalsmeer - Schoenmaker Bedrijfsju-
ridisch Advies & Mediation is hoofd-
sponsor van het Groot Aalsmeers 
Dictee dat op vrijdagavond 7 oktober 
wordt gehouden. Nog een nieuwtje: 
deze elfde editie van het dictee 
wordt voorgelezen door de burge-
meester van Aalsmeer, Gido Oude 
Kotte. “We zijn erg blij met de spon-
soring door een gerenommeerde 
ondernemer uit Aalsmeer en met 
onze burgemeester als voorlezer”, 
meldt Annemarie Braakman, voor-
zitter van de organiserende Stichting. 
“Nieuw is dit jaar ook de locatie, het 
Flower Art Museum, vlak bij de Aals-
meerse watertoren. Bij alle vernieu-
wingen past ook het thema van 
2022: ‘Een nieuw begin’. Dat is tref-
fend verwoord door auteur Joke van 

der Zee.” Inschrijven voor het Groot 
Aalsmeers Dictee is nog mogelijk en 
kan via: taalevenementen@gmail.
com. Deelname kost, inclusief bu�et 
en museumtoegang, 27,50 euro per 
persoon. 

Burgemeester ‘voorlezer’ bij 
Groot Aalsmeers Dictee

Voorzitter Annemarie Braakman en 
hoofdsponsor Ben Schoenmaker.

O�ciële Mededelingen
29 september 2022

- Mijnsherenweg achter nr. 38 (kad. perc. D nr. 4538), (Z22-
060129), het plaatsen van een fundering en een gebouw 
voor een WKK-unit. Verzonden: 26 september 2022

- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG, (Z22-047509), het uitbrei-
den van de woning op de verdieping aan de achterzijde. 
Verzonden: 21 september 2022

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:
- Archimedeslaan 17, 1433 ME, (Z22-063349), het plaatsen 

van een dakkapel in afwijking van de reeds verleende ver-
gunning (legalisatie). Verzonden: 26 september 2022

- Sportlaan 17, 1431 HW, (Z22-039934), het bouwen van een 

mantelzorgwoning bij de woning. Verzonden: 26 septem-
ber 2022

- Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z22-041982), het vervangen 
van de bestaande woonark. Verzonden: 26 september 
2022

- Apollostraat 29, 1431 WS, (Z22-061500), het plaatsen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 22 september 2022

- Stommeerkade 82, (Z22-043431), het bouwen van een wo-
ning. Verzonden: 16 september 2022

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 

van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Chrysantenstraat 43 (Z22-075272) Laatste werkdag op 30 

december 2022, ontvangen 26 september 2022

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Grasveld aan de Snoekbaarsstraat (Z22-073819) Voorstel-

ling voor basisschool op 4 oktober 2022, melding akkoord 
21 september 2022

- Sportlaan 44 (Z22-075175) Besloten feest waar een DJ mu-
ziek draait op 22 oktober 2022, melding akkoord 26 sep-
tember 2022

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

TER INZAGE

t/m 30-09-22 ontwerp omgevingsvergunning en het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
gedurende 6 weken met de daarbij beho-
rende stukken m.b.t. het perceel gelegen aan 
de Stommeerkade 45, kadastraal perceel C 
7584, te Aalsmeer

t/m 30-09-22 ontwerp omgevingsvergunning gedurende 
6 weken met de daarbij behorende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer Andorraweg 2 (deelgebied 4)

t/m 11-11-22 verleende omgevingsvergunning inclusief het 
besluit hogere grenswaarden met daarbij beho-
rende stukken over Verlengde Molenvliegweg 
Aalsmeer en besluit hogere grenswaarden ge-
luid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 (Z20-002569)
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AGENDA

DONDERDAG 29 SEPTEMBER:
* Expositie ‘Beyond Nature’ in 

Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open: donderdag 
t/m zondag 13 tot 17u. Tot en 
met 6 november.

* Computerinloop in bibliotheek, 
Marktstraat, 9.30 tot 12u.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

* Wandelen naar/in het Bos. Start 
Rietwijkeroordweg om 19u.

* Schaken op elk niveau bij Schaak-
club Westeinder in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Sjoelen bij Sjoelclub Aalsmeer in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

* Openbare raadsvergadering in 
gemeentehuis vanaf 20u.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER:
* Expositie ‘Ben naar het Bos’ in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: vrijdag t/m zondag 14 tot 
17u. T/m 9 oktober.

* Optreden La Familia voor OVAK-
leden in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 14u.

* Concert Gelegenheidskoor 
Kudelstaart in St. Jan kerk. 
Aanvang: 19.30u.

* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal Kudelstaart. Inschrijven tot 
20u.

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

ZATERDAG 1 OKTOBER:
* Verkoop producten uit Israël in 

Irene, Kanaalstraat, 10 tot 16u.
* Garageverkoop aan Aalsmeer-

derweg 896 in Rijsenhout van 10 
tot 16u.

* Crash Museum in Aalsmeerder-
brug open van 10.30 tot 16.30u. 

* Lezing over Nivon in Flora-
gebouw, Wim Kandreef, Kudel-
staart vanaf 14.30u.

ZONDAG 2 OKTOBER:
* Optreden Klezmerband Nigun in 

Lijnbaankerk vanaf 20u.
* Zondag bij Bob met optreden 

Nol Haven in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.

* Joe Jackson undercoversessie in 
The Shack, Schipholdijk 253 in 
Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 3 OKTOBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

* Avond voor wereldverbeteraars 
t.g.v. 30 jaar Wereldwinkel bij 
Doopsgezinde Gemeente, Zijds-
traat 55 vanaf 20u.

DINSDAG 4 OKTOBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u.

* Historische Tuin open, dinsdag 
tot en met zondag 10 tot 16.30u. 
Ingang via Praamplein.

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

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u. Taal-
café van 13.30 tot 14.30u.

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

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.

WOENSDAG 5 OKTOBER:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, 

Cath. Amalialaan vanaf 9.30u. 
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Ko�e-ochtend in De Spil, Kudel-
staart van 10 tot 11.30u.

* 50+midgetgolfen op baan Beet-
hovenlaan, 10 tot 12u. Baan 
open voor iedereen woensdag, 
zaterdag en zondag 13 tot 17u.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

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

* Popquiz Aalsmeer met Ron en 
Meindert in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u.

* Presentatieavond OSA in raads-
kelder, gemeentehuis v/a 20u.

DONDERDAG 6 OKTOBER:
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

Kudelstaart, 10 tot 12u. Iedere 
eerste donderdag van de 
maand.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 13.30u.

* Lezing over eiland Sumatra bij 
Groei & Bloei in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

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

* Klaverjassen in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

VRIJDAG 7 OKTOBER:
* Groot Aalsmeers Dictee met 

thema ‘Een nieuw begin’ in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg vanaf 18.30u. 
Ontvangst: 18u.

* Kaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

ZATERDAG 8 OKTOBER:
* Snert(solex)rit Solexvrienden. 

Start 10.30u. bij Van Leeuwen, 
Kudelstaartseweg 165.

* Kleding- en speelgoedbeurs in 
De Reede, Rijsenhout. Verkoop 
van 12.30 tot 14u.

* Dance Classics Show met thema 
‘Pannebar Classics’ in The Beach, 
Oosteinderweg 247 met Kees, 
Marcel en Jan. Van 20 tot 01u.

* Oktoberfest (18+) in N201, Zwar-
teweg vanaf 21 tot 03u.

Kinderboerderij Boerenvreugd 
bosdierenfeest

Aalsmeer - Dit jaar wordt de Floriade 
gehouden in Almere, maar 20 jaar 
geleden vond deze zelfde Floriade 
plaats in de Haarlemmermeer. Reden 
voor het Rode Kruis afdeling Aals-
meer om een excursie te organiseren 
voor Aalsmeerders die de tentoon-
stelling alleen onder begeleiding 
konden bezoeken. De �lm van de 
maand gaat over dit Floriade bezoek 

in 2002. Te zien is het verzamelen van 
de deelnemers en begeleiders op het 
bedrijf van Nieuwkoop Europe aan 
de Hoofdweg in De Kwakel. Na 
aankomst worden ze welkom 
geheten door de voorzitter van het 
Rode Kruis afdeling Aalsmeer Jan 
Kwak en toenmalig burgemeester 
Joost Ho�scholte. Daarna volgt het 
vertrek en de aankomst op de 

Historisc e lm over Floriade 
op website ud alsmeer

Oude Meer - Joe Jackson wordt gezien 
als één van de grootste en veelzij-
digste talenten uit de Britse popmu-
ziek. Wie kent ze niet, al die prachtige 
songs uit de pen van Joe Jackson. Hij 
scoorde door de jaren heen een 
immense reeks aan hits, zoals ‘Be My 
Number Two’ en misschien wel de 
grootste en bekendste ‘Is She Really 
Going Out With Him’. Joe Jackson mag 
met recht een muzikale kameleon 
worden genoemd, want hij experi-

menteert maar wat graag met verschil-
lende muziekstijlen: singer-songwriter, 
swingende blues, reggae, pop, rock en 
nog veel meer. Arthur Adam (zang en 
gitaar) heeft een geweldige band 
samengesteld en met z’n vieren 
duiken ze aanstaande zondagmiddag 
in The Shack in het indrukwekkende 
repertoire van deze geweldige muzi-
kant. Naast Arthur Adam bestaat de 
band uit Matthijs Stronks (toetsen), 
Maurice Slot (drums) en Bram 

oe ac son undercoversessie 
zondag in e S ac

Aalsmeer - Een tip voor een regen-
achtig weekend: de tentoonstelling 
‘Ben naar het Bos’ van KCA in het Oude 

Raadhuis. Mireille Schermer, Marion 
Albers en Gemma Distelbrink van 
kunstenaarscollectief IMIX hebben 

og twee wee enden en naar 
et os  in et ude Raad uis

voor deze tentoonstelling op een 
unieke wijze natuur en kunst samen-
gebracht. Het bos kreeg een hoofdrol 
in hun indrukwekkende schilderijen, 
beelden, keramiek en installaties. 
Achter elk werk schuilt een verhaal, 
een boodschap, die erop wacht door 
de bezoeker ontdekt te worden. Ieder 
van de drie kunstenaars heeft een 
eigen specialisatie, maar de liefde voor 
de natuur spreekt uit al hun werk dat 
gemaakt is met materialen die ze in de 
natuur vinden. Zij brengen kunst en 
natuur in harmonie samen tot bele-
vingen die alle zintuigen prikkelen. 
Een kunstzinnige boservaring die je 
als kunstliefhebber en zeker ook als 
natuurliefhebber niet wilt missen. De 
tentoonstelling in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat is gratis te bezoeken 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Voor het laatst te 
bewonderen op zondag 8 oktober. 

Dewachter (bas). Showtime om 16.00 
uur. Entree 15 euro.

Copperhead County
Zondag 9 oktober staat Copperhead 
County op het podium van The Shack 
in Oude meer. Een portie onvervalste 
Southern Rock geïnspireerd door 
onder andere Blackberry Smoke. 
Reserveren voor concerten is niet 
verplicht maar wel mogelijk. Stuur dan 
even een mail naar info@the-shack.
info. Alle verdere informatie en het 
volledige programma is te vinden op: 
www.the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Floriade en natuurlijk het eigenlijke 
bezoek. 
Er zijn veel Aalsmeerders te 
herkennen op deze �lm, zowel als 
deelnemer of als begeleider. De �lm 
is gemaakt door Jan Jongkind en 
Jaap Romeijn en is aan stichting Oud 
Aalsmeer geschonken door het Rode 
Kruis afdeling Aalsmeer. De �lm is 
door Dick P. van der Zwaard opnieuw 
gemonteerd. Totale duur is circa 24 
minuten.

Op TV en interview
Stichting Oud Aalsmeer vertoont 
iedere maand een historisch �lm op 
de website www.stichtingoudaals-
meer.nl. De �lms zijn afkomstig uit 
verschillende verzamelingen en zijn 
geschonken aan Oud Aalsmeer. 
Aan het bekijken zijn geen kosten 
verbonden. De �lm wordt in oktober 
ook tweemaal op TV Aalsmeer uitge-
zonden. Vrijdag 7 oktober is de 
eerste vertoning vanaf 11.00 uur. 
Een dag later, zaterdag 8 oktober, is 
de �lm nogmaals te zien vanaf 13.00 
uur. De uitzendingen worden vooraf 
gegaan door een inleidend interview 
met een medewerker van Oud Aals-
meer op zaterdag 1 oktober. Het 
interview door presentator Jan van 
Veen is te beluisteren op zowel Radio 
als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 
13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abon-
nees van CAIWAY te vinden op 
kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/
XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Kudelstaart - Op 22 oktober start de 
kaartverkoop voor de revue ‘Waar de 
wind ons brengt’ door Toneelvereni-
ging Kudelstaart. De teksten lagen al 
maanden klaar, de repetities zijn ver 
voor de zomer gestart en de dans-
passen worden fanatiek ingestu-

deerd. Ofwel: alle voorbereidingen 
worden getro�en om het enthousi-
aste publiek in november te trak-
teren op een avond vol vermaak en 
hilariteit. De sketches gaan dit keer 
half Europa door. Het publiek wordt 
meegenomen van de Zaanse Schans 

Kaartverkoop revue ‘Waar de 
wind ons brengt’ start bijna

Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober gaat de 
Dance Classics Show van de drie oude 
(mannen) Pannebar DJ’s weer van start 
in de evenementen hal van The Beach. 
Het grootste gedeelte van de avond zal 
in het teken staan van de Pannebar. 
Wie is daar vroeger niet geweest? Er 
staat een mooi verhaal op de site van 
www.danceclassicsshow.nl en waarom 
deze vijfde editie dit als thema heeft 
gekregen. Het grootste gedeelte van 
de ruimte gaat de Heineken Hoek in 
beslag nemen. Uiteraard is er dit jaar 
meer ruimte gemaakt om heerlijk te 
kunnen zitten of met een grote groep 
aan één van de vele statafels te 
hangen, of misschien gezellig aan de 
hele grote Rene bar te zitten, die ook 
speciaal voor deze gelegenheid in de 
zaal gebouwd zal worden. Het maakt 
allemaal deel uit van het grote Festival 
plein als grote ontmoetingsplaats. Ook 
zal je in de zaal de �ipperkasten, Pac 
man en de Tetris kasten tegen komen 
en er mag gratis op gespeeld worden! 
Het andere gedeelte van de zaal is de 
Classic hal, die staat uiteraard vol met 
items uit de jaren zeventig tot 
negentig. De wanden met de casset-

tebandjes en cd’s zul je daar terug 
vinden, evenals ontelbare meters met 
gekleurde lampjes, spiegelbolletjes en 
natuurlijk de vogelhuisjes. Geen drukke 
knipperende verlichting, maar sfeer is 
het motto. Er zullen dit jaar meer 
platenbakken staan voor de gasten om 
zelf de favoriete Pannebar classic op te 
zoeken en die vervolgens door Kees, 
Jan of Marcel gedraaid zullen worden. 
Uiteraard is de dansruimte weer 
rondom toegankelijk via een hoger 
gelegen podium, waar ook minder 
mobiele gasten makkelijk naar boven 
kunnen ‘rollen’ en eveneens van een 
mooi uitzicht kunnen genieten. En 
neem meteen even een kijkje bij de 
eerste platenspelers van de Pannebar, 
die staan vlak bij de disco! Indien het 
weer het toelaat kom zo veel mogelijk 
op de �ets of brommer, volg de borden 
in verband met parkeren en volg altijd 
de instructies van de verkeersregelaars 
op die er voor zorgen dat alles netjes 
verloopt.
PS: Neem euromunten mee als je trek 
hebt in een snack. Mochten er nog 
kaarten zijn, dan zijn deze te vinden op 
www.danceclassicsshow.nl 

Vijfde Dance Classics Show in 
het teken van de Pannebar

tot aan Schotland, belandt met 
elkaar in de skilift, zingt Franse chan-
sons en ziet een doldwaze bonte 
avond op de camping. En de komi-
sche typetjes Ju�rouw Janssen en 
Tante Pollewop, die online zorgden 
voor een dikke glimlach toen spelen 
voor publiek niet mogelijk was, 
komen terug op het podium tijdens 
de revue. Maar ook Van Vliet en Van 
Putten laten zich zien, dus mis het 
niet! De speeldata zijn zaterdag 5 
november met een feestelijke 
première waarbij het publiek extra in 
de watten wordt gelegd en er mooie 
prijzen te winnen zijn. Daarna is het 
vrijdag 18 en zaterdag 19 november 
genieten in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De kaartverkoop is 
zaterdag 22 oktober van 11.00 tot 
13.00 uur in het Dorpshuis en vanaf 
24 oktober zijn kaarten tegen 
contante betaling te koop bij 
Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en 
bij Slijterij Vincent van Lammeren in 
Kudelstaart. De kosten bedragen 
12,50 euro per kaart. Vanaf 22 
oktober is het ook mogelijk tickets te 
bestellen via de website: www.
toneelverenigingkudelstaart.nl 

Aalsmeer - Donderdagavond 6 
oktober verzorgt Henny van der Wilt 
een lezing over het Indonesische 
eiland Sumatra. Drie weken �etste zij 
door prachtig natuur, langs vulkaan-
gebieden en watervallen. Het Toba-
meer wordt met een veerboot over-
gestoken naar Samosir-eiland met 
oude Batakhuizen en paleizen. 
Vervolgens gaat de reis naar Tara-
tungen en wordt door prachtige 
landschappen de havenstad Sibolga 
bereikt. Een klein eiland met 

mangroven, bijzondere rotskusten en 
witte strandjes is bezocht en ondere 
is een wandeling gemaakt door een 
soort oerwoud, waar de Ra�esia 
bloeit! De grootste solitaire bloem ter 
wereld met een diameter van 1 
meter en die wel 10 kilo kan wegen. 
Tot slot worden de paleizen van de 
Minangkabau koningen bezocht. 
Met Henny mee op reis? U/jij bent 
welkom in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1 vanaf 19.30 uur. De ko�e 
en entree zijn gratis.

Lezing over Indonesische eiland 
Sumatra bij Groei en Bloei

Aalsmeer - Op zondag 2 oktober is 
het ‘Israëlzondag’, de zondag waarop 
de kerken stilstaan bij de verbonden-

heid met Israël. In de Lijnbaankerk zal 
de morgendienst worden begeleid 
door de Klezmerband Nigun uit 

Klezmerband Nigun verzorgt 
o econcert in ijnbaan er

Alphen aan den Rijn. Nigun (spreek 
uit: Nigoen) is een Hebreeuws woord 
en betekent zoiets als: melodie. 
Klezmer is van origine de instrumen-
tale muziek van de Jiddisch spre-
kende Asjkenazische Joden in met 
name Oost-Europa. Na a�oop van de 
dienst en de ko�e trakteert Nigun 
op nog een concert met uitleg over 
de muziek! Naast de Klezmer 
nummers spelen de muzikanten 
Jiddische en Hebreeuwse liederen en 
muziek van de Spaans-Portugese 
(Sefardische) Joden. Een unieke kans 
voor iedereen, kerkelijk of niet-kerke-
lijk, om deze bijzondere dienst met 
(gratis) concert bij te wonen! 
Aanvang op zondag 2 oktober is 
10.00 uur. Adres: Lijnbaan 5. Kijk voor 
meer informatie op www.lijnbaan-
kerk.nl en alvast kennismaken met 
de Klezmerband kan op 
www.nigun.nl.

Kudelstaart - Zondag deed zijn 
naam eer aan op 25 september, een 
prachtige zonnige dag. Blauwe 
hemel, witte wolken en een enkel 
buitje, maar dat duurde maar een 
half uurtje en was groeizaam. Het 
heerlijke weer zorgde voor een �ink 
aantal deelnemers aan de 
Amb8route en die namen ook die 
moeite voor een bezoekje aan de 
Smikkeltuin. Het voedselbos en de 

schooltuin mochten zicht verheugen 
in ruime belangstelling. 
Mensen kregen een uitgebreide 
uitleg over de kweekmethodes en 
konden rondlopen om alles te 
bekijken. Er stonden tafels vol met 
pompoenen in alle soorten, maten 
en kleuren. In de kramen een uitstal-
ling van ingemaakte producten uit 
het voedselbos. Er werd gretig 
geproefd van honing, chutney, cour-

Veel bezoekers voor voedselbos 
tijdens de Amb8route

Danny Tol kwam het dichtst in de buurt bij het gewicht van de grote pompoen en 
mocht de reus mee naar huis nemen.

gettecake en courgettesoep. Alle-
maal thuisgemaakt en puur natuur. 
De gele tomatenketchup trok iets 
minder belangstelling, die gaat van 
het menu, maar de potjes chutney 
vlogen de kraam uit, die staan 
volgend jaar weer op het 
programma, net als de courgette-
soep. En even voor de duidelijkheid: 
de lege potjes mogen gewoon weer 
ingeleverd worden bij het voed-
selbos. Graag zelfs. Ook de kinderen 
kwamen aan hun trekken, in de 
kraam van Kei Tof mochten ze steen-
tjes schilderen om mee te nemen of 
te verliezen. 

Prijsvraag
Publieksstrekker was de prijsvraag 
over de reuzenpompoen. Hoe zwaar 
woog hij nou eigenlijk? Even optillen 
en uitproberen mocht. De gissingen 
liepen zeer uiteen en gingen van 10 
tot 41 kilo. Het exacte gewicht was 
16,975 kilo. Danny Tol kwam het 
dichtst in de buurt met 17,34 kilo. Hij 
mocht de reus mee naar huis nemen. 
De informatie luidt dat er ‘arepes di 
pompuna’ van gemaakt worden. Vrij 
vertaald: pompoenpannenkoeken. 
Het was een gezellige, sfeervolle 
zondag. De Smikkeltuin kan terug-
kijken op succesvolle deelname aan 
de Amb8route. 

Aalsmeer - Afgelopen weekend was 
de première van de nieuwe poppen-
kastvoorstelling ‘Zeg het met 
bloemen’ van Poppentheater Zelen. 
“Het was een eer om deze te mogen 
presenteren in de Historische Tuin”, 
vertelt bedenker en poppenspeler 
Gerard Zelen. “De voorstelling heb ik 
speciaal geschreven voor Aalsmeer. 
Het is een hommage aan de kwekers 
en een ode aan de bloem”, legt hij uit. 
“In tegensteling tot andere poppen-
kast optredens, is deze voorstelling 
mede ook geschreven en bedoeld 
voor volwassen publiek.” En dat 
kwam goed uit, want natuurlijk zijn 
er kinderen komen kijken, maar het 
grootste deel bestond uit bezoekers 

aan het Dahlia weekend. “Het waren 
bijzondere optredens, met vele 
hoogtepunten voor mij en voor mijn 
maat Jan Klaassen”, besluit Gerard. 
Poppentheater Zelen hoopt deze 
speciale bloemen-poppenkastvoor-
stelling nog vaak en veel te mogen 
spelen. Belangstellenden kunnen de 
voorstelling belangeloos boeken via: 
info@gerardzelen.nl.

Nieuwe poppenkastvoorstelling 
in première in Historische Tuin

Snert(solex) rit in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 8 oktober 
houden de Solexvrienden Kudel-
staart en De Kwakel hun laatste 
solexrit van dit seizoen. Dit is de 
traditionele Snertrit, waarbij de snert 
dit keer van huize Garry zal komen. 
Inschrijven (met ko�e en koek) is 
deze dag vanaf 09.30 uur. Vertrek van 
de solexen is vervolgens stipt om 

10.30 uur. Tussen 12.30 en 14.00 uur 
wordt een bezoek gebracht aan het 
brom�etsmuseum in Waddinxveen. 
Inclusief lunch. Rond 16.00 uur is de 
groep weer in Kudelstaart, waar 
nagepraat wordt onder het genot 
van een drankje. En daarna: snert 
eten. De start en de aankomst zijn 
weer bij de familie van Leeuwen aan 
de Kudelstaartseweg 165. Voor 
verdere informatie kan gebeld 
worden met Chris: 06-22403246.
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Aalsmeer - Het Diabetes Fonds afde-
ling Uithoorn en omstreken heeft 
een statiegeldbonnen-actie 
gehouden bij de AH op het Praam-
plein. De actie heeft liefst 321,65 
euro opgeleverd. Het Diabetes Fonds 
spant zich dagelijks in om via weten-
schappelijke onderzoeken de kwali-
teit van leven van diabeten te verbe-
teren. Ook worden donaties aange-
wend om informatie en voorlichting 
te verstrekken. Diabetes is wereld-
wijd een ernstige gezondheidspro-

bleem. Ook in Nederland leven meer 
dan 1,2 miljoen diabeten. Naast de 
landelijke collecte, die dit jaar van 1 
november tot en met 6 november 
plaatsvindt, zijn er vrijwilligers in 
Uithoorn bereid om ook buiten die 
collecteperiode andere mogelijk-
heden in te zetten om gelden in te 
zamelen in de strijd tegen diabetes. 
Het Diabetes Fonds dankt de klanten 
van de AH vestiging, het manage-
ment en natuurlijk aan allen die hun 
steun hebben verleend aan de actie. 

Mooie opbrengst bonnenactie 
voor Diabetes Fonds

Rijsenhout - De familie Appelboom 
uit Rijsenhout houdt op zaterdag 1 
oktober een grootse garageverkoop. 
Naast de gebruikelijke garage- en 
huishoudelijke spullen worden ook 
veel zelfgemaakte ‘hebbedingen’ en 
cadeauartikelen van stof en hout te 
koop aangeboden. Deze kunnen voor-
zien worden van persoonlijke uitingen 
of initialen. De garageverkoop op 

zaterdag 1 oktober is van 10.00 tot 
16.00 uur en het adres is Aalsmeer-
derweg 896 te Rijsenhout.
Er is voldoende parkeergelegenheid. 
Voor bezoekers is er gratis ko�e en 
thee met een lekkere koek. Kinderen 
worden getrakteerd op limonade met 
een doosje smarties. De familie Appel-
boom hoopt vele ‘oude’ en nieuwe 
bezoekers te mogen ontvangen.

Garageverkoop in Rijsenhout

Mooie opbrengst statiegeldbonnen-actie. Foto: Diabetes Fonds Uithoorn

Aalsmeer - Met mooi na-zomerweer 
heeft de Ouderen Vereniging Aals-
meer en Kudelstaart (OVAK) op 
woensdag 21 september een zwerf-
tocht naar de Veluwe gemaakt. Hoog-
tepunten daarbij waren een tocht 
door Kroondomein Het Loo en het 
voormalige gebouw van Radio Koot-
wijk. Gestart werd met een rit door de 
weidse landschappen rond Nieuw-
koop en Noorden. Ondanks de grote 

bus werden soms toch kleine stille 
weggetjes bereden, die een unieke 
blik op de uitgestrekte omgeving 
boden. In Renswoude werd het daar 
gelegen kasteel Scherpenzeel 
bekeken. Even buiten de gemeente 
Barneveld werd gestopt bij een 
gedenkteken dat er staat omdat daar 
op de Goudsberg precies het geogra-
�sch middelpunt van Nederland is. 
Daarna volgde nog een interessante 

Interessante ‘zwerftocht’ over 
de Veluwe met de OVAK

Aalsmeer - Tussen de 1e J.C. Mensin-
glaan en de Zwarteweg ligt al 27 jaar 
de wijk ‘Bos van Berghoef 2’. Een leuk 

buurtje, gevormd door twee straten: 
de Goudenregenstraat en de 
Kamperfoeliestraat. Mede door 

Gezellige buurtborrel met pizza 
in Bos van Berghoef 2

tocht, deels door het Nationale Park 
De Hoge Veluwe, met een gids van 
Natuurmonumenten. Daarbij werd 
een groot gedeelte gereden in het 
belangrijkste kroondomein van en 
rond Het Loo. Hoogtepunt daar was 
het zendgebouw van het voormalige 
Radio Kootwijk, waarmee in vroegere 
jaren de eerste radioverbindingen 
met Nederlands-Indië werden onder-
houden. Het zendgebouw werd in 
1923 door koningin Emma geopend 
met de bekende zin: “Hallo Bandung, 
hoort u mij?” De gids vertelde diverse 
interessante feiten over het kroondo-
mein en stuurde de chau�eur naar de 
mooiste plekjes, zoals een open weide 
waar juist een roedel herten aan het 
grazen was. Na een korte pauze werd 
de terugtocht ingezet. Rond half 
zeven arriveerde de bus in Aalsmeer. 
Er wordt enthousiast teruggekeken 
op deze interessante en goed georga-
niseerde zwerftocht over de Veluwe. 
De komende maanden staan nog 
meer dagtochten en uitstapjes bij de 
OVAK op het programma. Deelname 
is alleen voor leden. Nadere inlich-
tingen bij de ledenadministrateur via 
0297-320774 of kijk op de website: 
www.ovakaalsmeer.nl 

corona was het al weer vier jaar 
geleden dat de buurt een feestje 
organiseerde. Afgelopen zaterdag 24 
september was het burendag en dat 
was de aanleiding voor een aantal 
enthousiaste buren om een buurt-
borrel te organiseren. Dit keer geen 
barbecue, maar een pizza-party. Dit 
keer ook geen muzikaal optreden 
zoals eerder, maar er werden al wel 
plannen gemaakt voor een optreden 
van de buurtband voor de volgende 
keer. Na de regen ’s morgens, klaarde 
het op en was het uitstekend weer 
voor de buurtborrel. Het werd een 
heel gezellige bijeenkomst met 
buren die er al sinds het begin 
wonen, nieuwkomers en alles daar 
tussenin. Iedereen heeft er weer een 
paar goede buren bij. Een houtvuur 
verhoogde de sfeer. Het feestje zou 
tot negen uur in de avond duren, 
maar het werd wat later...

Aalsmeer - De nationale burendag is 
afgelopen zaterdag 24 september 
ook in de Berkenlaan gevierd. In de 
pas keurig opgeknapte speeltuin aan 
de Berkenlaan kwamen verschillende 
buren bij elkaar, niet alleen uit de 
Berkenlaan maar ook bewoners uit 
de Jac P. Thijsselaan sloten zich 
hierbij aan. Een mooie gelegenheid 
om nieuwe buren te leren kennen en 
met de oudere bewoners weer een 
gezellig samenzijn te houden. Leuk 
om te zien dat ook de jeugd, 
kinderen en kleinkinderen, zich 
hierbij aansloten. Eén van de nieuwe 
buren, Karel Hooyman, had voor het 
samenzijn de twee plantenbakken in 
de Berkenlaan van nieuwe frisse 
planten voorzien. Een verrijking voor 

de straat. Alle buren hadden wat te 
drinken en te eten meegenomen. 
Ook werden lekkere warme hapjes 
geserveerd. 

Lief en Leed Straat
Tevens hebben de twee ‘gangmakers’ 
van de Lief en Leed-pot van de straat 
deze gezellige bijeenkomst aange-
grepen om deze activiteit verder 
onder de aandacht te brengen. Alle 
recentelijke nieuwe bewoners kregen 
een kleine attentie. Ook werd de 
genomineerde Superbuur bekend 
gemaakt en in het zonnetje gezet. 
Het Superbuur certi�caat is uitgereikt 
aan Bas en José Metzemaekers. Al 
met al een geslaagde happening en 
zeker voor herhaling vatbaar.

Burendag met bekendmaking 
‘superbuur’ in Berkenlaan

Uitreiking Superbuur certi�caat aan 
Bas en José Metzemaekers. Plantenbakken opnieuw gevuld.

Aalsmeer - Beeldvormende verga-
deringen staan er aanstaande 
dinsdag 4 en donderdag 6 oktober 
op het programma voor de commis-
sies Ruimte en Maatschappij & 
Bestuur. Tijdens de commissie 
Ruimte op dinsdag wordt een 
presentatie gegeven over de recon-
structie van de Uiterweg. Doordat de 
Uiterweg een doodlopende smalle 
weg is en er langs deze weg veel 
woningen en bedrijven liggen, is het 
leefbaar en bereikbaar houden van 
dit gebied tijdens werkzaamheden 
een grote uitdaging. In de afgelopen 
periode is er een verbeterplan opge-
steld waarin de wijze waarop het 
onderhoud kan worden aangepakt, 
inzichtelijk is gemaakt. Als eerste 
project wordt het gedeelte aange-
pakt waar de verzakking meer is dan 
de overige delen en waar bij 
bepaalde weersomstandigheden 
water op de weg blijft staan. Spre-
kers zijn Ton Rohde, projectmanager 
bij de gemeente, en Jeroen 
Polderman, adviseur van Iv-infra, die 
onderzoek naar verbetering van de 
Uiterweg heeft uitgevoerd. Porte-

feuillehouder is wethouder Dick 
Kuin. 

Zuidoosthoek en Westeinderscheg
Op donderdag komt vervolgens de 
commissie Maatschappij & Bestuur 
bijeen. In deze vergadering wordt 
een presentatie gegeven over de 
uitkomsten van de Quick Scan naar 
vliegtuighinder in de Zuidoosthoek. 
Spreker is de heer T. Goemans van 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Ook wordt deze avond 
meer verteld over de laatste stand 
van zaken over het project Westein-
derscheg. De Westeinderscheg loopt 
via het IJ, door de Schinkel langs de 
Oeverlanden en het Amsterdamse 
Bos via de Bovenlanden naar de 
Westeinderplassen. Samen met de 
gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer, Haarlemmermeer en 
Uithoorn, het hoogheemraadschap 
en vele andere lokale organisaties en 
partijen werkt de provincie Noord-
Holland aan het versterken van het 
landschap en aan het zichtbaar 
maken van dit gebied. Spreker over 
dit onderwerp is Esther van der Klis, 

Verbeterplan voor de Uiterweg 
in commissievergadering

lid van het kernteam Westeinder-
scheg van de provincie. Portefeuil-
lehouder is wethouder Robert van 
Rijn.

Jeugdhulp
Laatste agendapunt deze avond is 
presentatie Jeugdhulp, organisatie, 
ontwikkelingen en cijfers. Doel is de 
raadsleden informeren over hoe de 
jeugdhulp is georganiseerd (inclusief 
de veranderingen met de nieuwe 
inkoop vanaf 2022), welke actuele 
ontwikkelingen er lokaal, regionaal 
en landelijk spelen en welke ontwik-
kelingen in Aalsmeer in cijfers te zien 
zijn op het gebied van �nanciën en 
inhoud. Spreker is Clement van der 
Klooster, senior beleidsadviseur 
jeugdhulp. Portefeuillehouder is 
wethouder Bart Kabout. Beide verga-
deringen beginnen om 20.00 uur, zijn 
openbaar en vinden plaats in de 
Raadzaal van het gemeentehuis. Het 
doel van beeldvormende vergade-
ringen is dat alle fracties dezelfde 
informatie hebben over een voorstel. 
Inwoners die de commissie overwe-
gingen willen meegeven over onder-
werpen die op de agenda’s staan, 
kunnen contact opnemen met de 
gri�e, bereikbaar via gri�e@aals-
meer.nl of 06-44566183.
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Kudelstaart - In samenwerking met 
de Dorpsraad organiseert de 

Gemeente op donderdagmiddag 29 
september een Inloopbijeenkomst in 

Inloopmiddag over renovatie 
speeltuintje in Clantstraat

het Dorpshuis Kudelstaart over de 
renovatie van het speelplaatsje in de 
Clantstraat. Vanaf 16.00 uur zijn mede-
werkers van de Gemeente aanwezig 
om een toelichting te geven op de 
tekeningen die worden gepresenteerd. 
Een landschapsarchitect heeft de 
ideeën en suggesties van omwo-
nenden en kinderen vertaald in een 
ontwerpschets van het speelplaatsje 
dat op dit moment erg versteend is. 
Naast het speeltuintje zal ook het Van 
Hengelpad opnieuw ingericht worden. 
Omwonenden en belangstellenden 
zijn van harte welkom om de teke-
ningen te bekijken, vragen te stellen 
en aanvullende suggesties te geven. 
Het voornemen van de Gemeente is 
om dit najaar te beginnen met de 
renovatie van het speeltuintje in de 
Clantstraat en de nieuwe inrichting 
van het Van Hengelpad.  

Aalsmeer - De tiende Sintbingo gaat 
in december plaatsvinden en ter ere 
van dit jubileum gaat de stichting 
Sinterklaas in Aalsmeer een speciale 
editie houden. In het organiseren 
van de Sintbingo hebben alle leden 
van de stichting heel veel plezier. 
Daarom is van de zomer ook alles op 
alles gezet om de show, die al twee 
jaar klaar lag maar door corona afge-
last moest worden, groots doorgang 
te laten vinden. De stichting kijkt, net 
als waarschijnlijk alle bingo-spelers, 
met groot plezier terug op deze 
bingo-avond. Niet te veel, want de 
eerste voorbereidingen voor de 

wintereditie zijn al getro�en en er is 
nog veel ‘werk aan de winkel’. Noteer 
zaterdag 10 december in de agenda, 
want deze avond staat de Après Sint-
bingo op het programma. Er worden 
deze avond vier bingoronden 
gespeeld, nieuwe sinterklazen zullen 
hun opwachting maken en er zijn 
weer geweldige prijzen te winnen. 
Een groot deel van de opbrengst 
gaat naar het Emma Thuis Team. De 
kaartverkoop voor de Sintbingo is op 
vrijdag 7 oktober vanaf 19.30 uur bij 
lunchroom-café Vleghaar in de Chry-
santenstraat. Zorg dat je aanwezig 
bent, op is op en vol is vol.

Kaartverkoop voor jubileum-
editie Sintbingo op 7 oktober

Aalsmeer - Deze week zijn alle groep 
3-leerlingen in Aalsmeer en Kudel-
staart verrast met een duurzame 
Dopper water�es. Wethouders Bart 
Kabout en Willem Kikkert reikten de 
�essen uit bij OBS De Zuidooster. De 
kinderen krijgen de Doppers in de 
Drink Water Week, om het drinken 
van water te bevorderen. Water 
drinken uit een Dopper is duurzaam 
en dus goed voor het milieu. Nergens 

in de wereld is de kwaliteit van het 
drinkwater zo hoog als in Nederland. 
Kraanwater drinken is een gezonde 
en duurzame keuze. Er zitten geen 
slechte sto�en in water en het bevat 
geen calorieën. 
Je lichaam heeft water nodig om 
goed te functioneren, en als je te 
weinig drinkt, kun je hoofdpijn 
krijgen of je slechter concentreren. 
Op de �yer die de leerlingen bij de 

Duurzame Doppers voor groep 3  
leerlingen in Aalsmeer

Wethouders Kabout en Kikkert hebben Doppers uitgedeeld op scholen.

De Drinkwaterweek op de Zuidooster is woensdagochtend geopend met water met 
een smaakje door Sportservice Aalsmeer en Druppie.

Dopper krijgen, staat uitgelegd 
waarom water drinken goed is voor 
je. Op de achterkant staan tips om 
water met een smaakje te maken, 
bijvoorbeeld met schij�es 
komkommer of sinaasappel. 

Gezonde leefstijl
Aalsmeer is al jaren een JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) 
gemeente en gaat voor een gezonde 
jeugd met een gezonde toekomst. 
Team Sportservice helpt de 
gemeente bij het uitvoeren van dit 
programma. Wethouder Bart Kabout: 
“Gezond eten, gezond drinken en 
lekker bewegen: zo blijven we alle-
maal �t. Water drinken draagt bij aan 
een gezonde leefstijl van onze 
kinderen. Dat is iets waar ze de rest 
van hun leven pro�jt van hebben.”

Goed voor het milieu
Wethouder Kikkert (Duurzaamheid): 
“Dopper�essen zijn een duurzame 
manier om water te drinken. Je kunt 
de �essen steeds opnieuw vullen. 
Door Doppers te gebruiken in plaats 
van plastic �esjes, kunnen leerlingen 
makkelijk een bijdrage leveren aan 
het verbeteren van het milieu.” 
Dopper�essen zijn voor het grootste 
deel gemaakt van gerecycled en 
duurzaam materiaal, zonder schade-
lijke sto�en. Door herbruikbare 
�essen te gebruiken, wordt de plastic 
soep verminderd en wordt bijge-
dragen aan een betere toekomst 
voor volgende generaties. Dopper 
helpt ook met schoon drinkwater-
projecten in ontwikkelingslanden en 
met voorlichting over hoe beter om 
te gaan met het milieu.

Leerlingen buiten Aalsmeer
Aalsmeerse kinderen die in groep 3 
zitten op het Speciaal Basis Onder-
wijs (SBO) of een basisschool buiten 
Aalsmeer, kunnen de Doppers 
ophalen bij de receptie van het 
gemeentehuis. Vanaf vrijdag 30 
september staan de Doppers hier 
klaar tijdens openingstijden van de 
balie Burgerzaken.

Aalsmeer - Op 15 september 
kwamen de leden van de commissie 
Maatschappij en Bestuur bijeen om 
onder andere een aantal moties te 
bespreken die door GroenLinks en 
PvdA zijn ingebracht. 
De moties van GroenLinks en PvdA 
naar aanleiding van de raadsbehan-
deling van de Kaderbrief 2023 
gingen over de oproep aan het 
college om biodiversiteits- en 
klimaatbeleid op te stellen en om 
meer geld uit te trekken voor duur-
zaamheidsleningen. De meeste frac-
ties stonden welwillend tegenover 
het idee om biodiversiteitsbeleid op 
te stellen en om meer geld voor 
duurzaamheidsleningen beschikbaar 
te stellen. Naar verwachting komen 
de moties terug voor stemming in de 
raadsvergadering van 29 september.

Projectplan Buitenruimte
Vervolgens ging de bespreking 
verder over de moties van Groen-
Links en PvdA over het Meerjaren-
projectenplan Buitenruimte 2022-
2025. Over de motie om duurzaam 
maaibeleid op te stellen was de 
commissie eensgezind positief. Deze 
motie zal naar verwachting samen-
gevoegd worden met de motie over 
biodiversiteitsbeleid. De fracties 
reageerden wisselend over de moties 
om in beeld te brengen welke �ets-
paden geen gesloten verharding 

hebben, onderzoek te doen naar de 
ondergrond van wegen met schade 
en straatverlichting gekoppeld aan 
zonnestroom. GroenLinks en PvdA 
gaan zich beraden of ze de eerste 
twee moties gaan indienen. 

Woningsplicht
Tenslotte werd de motie van de PvdA 
over Woningnood besproken. Naar 
aanleiding van de motie van de PvdA 
om voor alle woningen een zelfbe-
woningsplicht in te voeren als maat-
regel tegen de woningnood, heeft de 
wethouder toegezegd dat de raad 
een brief ontvangt waarin de 
stappen en het tijdpad worden 
beschreven hoe de gemeente wil 
komen tot opkoopbescherming van 
bestaande woningen.

Luchtvaartzaken
Tijdens de bespreking over lucht-
vaartzaken is op verzoek van het CDA 
gesproken over de geluidsmetingen 
die zijn uitgevoerd door Sensornet. 
Alle fracties erkennen dat de resul-
taten van de onderzoeken van de 
afgelopen jaren niet helemaal repre-
sentatief zijn vanwege corona. De 
commissie kan zich dan ook vinden 
in de gedachte om de metingen 
voort te zetten. Daarnaast zal 
Sensornet uitgenodigd worden om 
een toelichting te geven op de 
rapportage en metingen.

Fracties: ‘Trek meer geld uit 
voor duurzaamheidsleningen’

Amstelland - Zondag 2 oktober is 
vanaf 16.00 uur Madama Butter�y de 
eerste vertoning uit de serie van de 
Royal Opera House in Cinema 
Amstelveen. The Royal Opera & Ballet 
House London zijn weer terug in de 
bioscoop met een prachtig aanbod 

vanuit Covent Garden London met 
twaalf prachtige opera’s en ballet-
voorstellingen. Alle opera voorstel-
lingen worden Nederlands onderti-
teld. De hartverscheurende opera 
van Puccini speelt zich af in het 
19e-eeuws Japan en vertelt het 

Nieuw seizoen Royal Opera 
House in Cinema Amstelveen

verhaal van Cio-Cio-San, een jonge 
geisha die verliefd wordt op een 
Amerikaanse marineo�cier, wat ze 
met haar leven betaalt.
‘Liefde kan niet doden: hij brengt 
nieuw leven.’ Dat zijn de woorden die 
de Amerikaanse marineo�cier 
Pinkerton op een avond onder een 
sterrenhemel in Nagasaki zegt tegen 
de jonge geisha Cio-Cio-San. Maar ze 
zullen beiden leren dat achteloos 

uitgesproken woorden en beloften 
onuitwisbare gevolgen kunnen 
hebben. De opera van Giacomo 
Puccini, met de aria van Butter�y, ‘Un 
bel dì, vedremo’ (‘Op een mooie dag’) 
en het ‘Neuriënd koor’, is meesle-
pend, met een hartverscheurend 
einde. De prachtige productie van 
Moshe Leiser en Patrice Caurier is 
geïnspireerd op de 19e-eeuwse Euro-
pese afbeeldingen van Japan. 

Kaarten voor de voorstelling zijn te 
koop aan de kassa van de bioscoop 
en verkrijgbaar via www.cinemaam-
stelveen.nl.
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TAIZÉGEBED IN KARMEL
Aalsmeer - Op vrijdag 30 
september is het weer mogelijk het 
Taizégebed in de Karmelkapel bij te 
wonen. Zoals ook gebruikelijk in de 
oecumenische broederschap van 
Taizé, zullen eenvoudige liederen, 
gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar 
afwisselen. Karmel Aalsmeer aan de 
Zwarteweg 36 heeft een kleine 
kapel in huis. Zij stelt deze kapel 
open om met elkaar een medita-
tieve viering te houden. De 
aanvang is 20.00 uur. Daarna is er 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren!

KOFFIE-INLOOP DE SPIL
Kudelstaart - Op woensdag 5 
oktober houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse ko�e-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
Van 10.00 tot 11.30 uur is Iedereen 
welkom en de toegang is gratis. 
Ko�e en thee staan klaar. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven aan zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben. Kom ook en neem gerust 
iemand mee.

OUDERENSOOS 50+ IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op donderdag 6 
oktober wordt weer een ouderen-
soos gehouden in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. De aanvang 
is 13.30 uur en op het programma 
staan klaverjassen en rummi-
kuppen. Iedereen vanaf 50 jaar is 
welkom. Vanaf 13.00 uur staan 
ko�e en thee klaar. Het kaarten op 
22 september is gewonnen door 
Tinie Amsing met 5776 punten, de 
poedelprijs mocht Riet Hoekman 
met 4498 punten in ontvangst 
nemen. Bij het rummikuppen was 
de hoogste eer voor Lycke Valentijn 
met 43 punten en is de poedelprijs 
uitgereikt aan Dora van Beek met 
228 punten.

WOENSDAG OVAK-SOOS IN 
HET PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Er wordt iedere woens-
dagmiddag  vanaf 13.30 uur gekla-
verjast in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Het Parochiehuis 
gaat echter al eerder open, zodat de 
soosleden eerst even kunnen 
bijpraten onder het genot van een 
bakje ko�e of thee. Deze kaart-
middag is alleen toegankelijk voor 
leden van de OVAK. Ook een kaartje 
leggen en nog geen lid? Kom eens 
aan. Er is geen competitieverband, 
eens in de maand komen is ook 
prima. De eerstvolgende kaart-
middag is op 5 oktober. Het kaarten 
op 21 september is gewonnen door 
Riet Meijer met 5455 punten. Jo de 
Kruijf sloot de rij met 3665 punten.

KAARTERS WELKOM BIJ 
DE OUDERENSOOS

Kudelstaart - Afgelopen 
donderdag 22 september is met 19 
personen een gezellige kaart-
middag gehouden in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Het jokeren is 
gewonnen door Jopie de Grauw 
met 192 punten en de hoogste 
klaverjas-eer was voor Rita Moeke 
met 5576 punten. De ouderensoos 
hoopt meer jokeraars en klaverjas-
sers welkom te mogen heten. Loop 
eens binnen of kaart direct mee, 
elke donderdag van 13.30 tot 16.30 
uur. 

Amstelland - Op Wereld Alzhei-
merdag, woensdag 21 september, 
ontving de Bibliotheek Amstelland 
uit handen van de Amstelveense 
wethouder Marijn van Ballegooijen, 
het certi�caat ‘Dementievriendelijke 
Bibliotheek’. Medewerkers en vrijwil-
ligers van de bibliotheken in Aals-
meer, Amstelveen en Uithoorn 
hebben de afgelopen weken een 
praktische training op locatie 
gevolgd, waarbij veel aandacht is 
besteed aan het herkennen van 
mensen met dementie en hoe 
passend te handelen in praktijksitua-
ties. “Bij beginnende dementie is het 
belangrijk te bese�en dat veel alle-
daagse dingen nog goed mogelijk 
zijn. Zoals een bezoek aan de biblio-
theek”, aldus wethouder Marijn van 
Ballegooijen. De wethouder 
bedankte de Bibliotheek voor het 
nemen van dit initiatief en noemde 
het een voorbeeld voor andere 

instellingen en bedrijven. “Dit brengt 
een dementievriendelijke gemeente 
weer een stapje dichterbij”, zei hij 
met trots. 

Een plek voor iedereen
Het met elkaar dementievriendelijk 
maken van een locatie of omgeving 
is een initiatief van Alzheimer Neder-
land en het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Het certi-
�caat is toegekend aan alle vesti-
gingen van de Bibliotheek 
Amstelland in Aalsmeer,  Amstelveen 
en Uithoorn. Daphne Janson, direc-
teur van de Bibliotheek, licht toe: “Wij 
vinden het belangrijk dat de biblio-
theek een plek is waar iedereen zich 
thuis voelt. Dat geldt natuurlijk ook 
voor de mensen met dementie of 
beginnende dementie en hun part-
ners of begeleiders. Onze medewer-
kers en vrijwilligers weten nu hoe er 
mee om te gaan.” 

Certi caat Dementievriendelij  
voor ibliot e en in mstelland

Wethouder Marijn van Ballegooijen overhandigt het certi�caat dementievriendelijke 
bibliotheek aan Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek. Links Marga van Beek 
van Alzheimer Amstelland. Foto: Orhan Sahin

Aalsmeer - Zaterdag 24 september 
zijn 9 verenigingen uit Aalsmeer 
gestart met de verkoop van loten 
voor hun club. Dit jaar is dat extra 
bijzonder. De Grote Clubactie bestaat 
50 jaar! Wat in 1972 is begonnen als 
een lokale loterij is uitgegroeid tot de 
grootste fondsenwervende organi-
satie die meebouwt aan het in stand 
houden van een gezond verenigings-
leven in Nederland.

Onmisbaar 
Voor veel Nederlanders is ‘hun club’, 
ook anno 2022, onmisbaar. Vereni-
gingen zorgen voor sociale samen-
hang, het zijn plekken waar vriend-
schappen voor het leven worden 
gesloten, waar het eigen talent wordt 
ontdekt en gezamenlijk mooie 
momenten worden beleefd. De Grote 
Clubactie is de grootste, en meest 
breed gedragen, fondsenwervende 
actie voor sport-, cultuur- en 
hobbyverenigingen. Door loten te 
verkopen, dragen leden actief bij aan 

het realiseren van hun 
verenigingsdoelen.

Lokale en sociale karakter 
Het lokale karakter is nog steeds de 
grote kracht: je koopt een lot van een 
bekende om een plaatselijke vereni-
ging te ondersteunen. Zo geven de 
vrijwilligers de eigen sportvereni-
ging, hobby- of culturele clubs, 
carnavals- of muziekverenigingen - 
een �nancieel steuntje in de rug. Het 
sociale e�ect van de Grote Clubactie 
is eveneens groot. Met z’n allen loten 
verkopen brengt een extra gevoel 
van saamhorigheid binnen de club. 
 Van elk verkocht lot gaat 80% direct 
naar de clubkas. Dit jaar doen in de 
gemeente Aalsmeer mee aan de 
Grote Clubactie: korfbalvereniging 
VZOD, muziekvereniging Flora, sport-
verenigingen Omnia 2000 en RKDES, 
scouting Ti�o, stichting Vrienden van 
Oceanus, The Funny Horse, voetbal-
vereniging FC Aalsmeer en de ritmi-
sche gym academy. 

 Verenigingen in alsmeer in 
actie voor rote Clubactie

Schiphol - Sinds maandag 26 
september zijn er tot en met zondag 2 
oktober onderhoudswerkzaamheden 
aan de Zwanenburgbaan. Tijdens het 
baanonderhoud is de start- en 
landingsbaan niet beschikbaar voor 
vliegverkeer. In deze periode kan de 
Buitenveldertbaan meer in gebruik 
zijn als tweede baan. Ook kan de 
Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik 
zijn als tweede landingsbaan. Een 
klein deel van de vluchten wordt 
verplaatst naar de Kaagbaan. Aan 
start- en landingsbanen wordt jaarlijks 
regulier onderhoud uitgevoerd, zodat 
deze in goede conditie zijn en blijven. 
Er worden aan de Zwanenburgbaan 
herstellende werkzaamheden aan het 
asfalt en markeringen uitgevoerd. De 
bekabeling en elektra worden gecon-

troleerd, lampen schoongemaakt of 
vervangen en omliggende grasvelden 
worden gemaaid. Het hemelwateraf-
voer systeem wordt gecheckt, doorge-
spoeld en waar nodig gerepareerd. 
Daarnaast worden er voorbereidende 
werkzaamheden voor het groot 
onderhoud dat in 2023 gepland staat 
uitgevoerd, zoals vooronderzoeken en 
metingen. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in samenwerking 
met Heijmans. Voor meer informatie 
of vragen over het vliegverkeer en 
baangebruik tijdens de werkzaam-
heden kunnen omwonenden contact 
opnemen met BAS. Dit kan zeven 
dagen per week (van 9.00 tot 17.00 
uur) via telefoonnummer 020-6015555 
of door het raadplegen van de 
website.

nder oud wanenburgbaan 

Aalsmeer - Vrijwel iedereen heeft 
last van de stijgende prijzen. Mensen 
die het tot nu met een beetje moeite 
konden redden, komen nu in 
aanmerking voor de Voedselbank. De 
laatste weken kent Voedselbank Aals-
meer een toenemend aantal aanmel-
dingen. Er wordt rekening gehouden 
met een stijging van het aantal 
klanten met 20 tot 25 %. 
De Voedselbank werkt volgens het 
principe: ‘we verdelen wat overblijft’ 
en geeft aan de klanten door wat er 
binnenkomt. Helaas wordt dat de 
laatste tijd steeds minder. Voedsel-
bank Aalsmeer is de afgelopen tijd 
belangrijke leveranciers van voedsel 
kwijtgeraakt, zoals vleeswarenfabriek 
Zwanenberg en groentehandelaar 
Levarht. Tegenwoordig verkopen 
bakkers ‘brood van gisteren’ en 
supermarkten letten scherper op 
voorraden en verkopen voedsel dat 
over de uiterste houdbaarheids-
datum dreigt te raken, met korting. 
Dat is positief want het is goed tegen 
voedselverspilling, maar het scheelt 
de Voedselbank wel in het verwerven 
van voedsel. 
Iedereen die voldoet aan de voor-
waarden van de Voedselbank is 
welkom als klant, maar het kan bete-
kenen dat de voedselpakketten de 
komende tijd kleiner zullen worden. 
Dat wil de Voedselbank graag voor-
komen, want iedereen heeft recht op 

voldoende eten. De Voedselbank 
doet daarom een beroep op particu-
lieren, bedrijven en ondernemers, 
hoewel er begrip is voor het feit dat 
voor iedereen de kosten hoger 
worden en dat sommige bedrijven 
het ook moeilijk hebben. Wat kunt u 
doen? Als particulier kunt u kritisch 
zijn op wat u weggooit. U kunt uw 
keukenkastje nakijken op houdbare 
spullen die u niet meer gebruikt, 
maar nog wel vóór de houdbaar-
heidsdatum zijn. U kunt iets extra’s 
kopen in de supermarkt en dit bij een 
inleverpunt doneren. De Voedsel-
bank heeft tegenwoordig inlever-
punten bij AH Poldermeesterplein, 
de Jumbo, de AH in Kudelstaart en 
het particuliere inleverpunt op Burg-
gravenambacht 1 in Kudelstaart. Op 
zaterdag 8 oktober is er een winke-
linzameling bij de Vomar. Als bedrijf 
kunt u ook kritisch zijn op het 
weggooien van spullen. Onderne-
mers kunnen contact opnemen met 
de Voedselbank voor een donatie en 
supermarkten hebben natuurlijk 
altijd de mogelijkheid om wat extra’s 
te doen.
Wie voedsel wil doneren kan bellen 
met 06-37471838 om concreet iets af 
te spreken. Verder informatie is ook 
te vinden op de website: www.voed-
selbankaalsmeer.nl. De Voedselbank 
is blij met alle hulp die al gegeven 
wordt!

Voedselte ort dreigt voor de 
Voedselban  alsmeer

Aalsmeer - In de maand oktober (Stop-
tober) bundelen Brijder Jeugd en 
gro-up Buurtwerk hun krachten met de 
campagne Aalsmeer Rookvrij. Om 
zoveel mogelijk jongeren te bereiken 
zijn er vier vlogs gemaakt in samenwer-
king met professioneel vlogger Timo 

Verbruggen. In de vlogs staan verschil-
lende onderwerpen centraal met als 
overkoepelend thema bewustwording 
creëren over roken. In de gehele maand 
oktober wordt er elke week een nieuwe 
vlog gelanceerd via verschillende social 
media kanalen en de website jongi-

alsmeer Roo vrij campagne naalsmeer.nl. Onderwerpen die onder 
andere in de verschillende vlogs aan 
bod komen zijn: hoe ga je om als 
anderen je een sigaret aanbieden 
(groepsdruk), tips van jongeren, tips 
vanuit Brijder, stoppen met roken via 
de Quiddy app en tips over je (sport)
doelen nastreven van een Aalsmeerse 
topsporter. Door de campagne hopen 

de initiatiefnemers het gesprek te 
openen over roken, zowel met ouders, 
vrienden of professionals. Hopelijk 
helpt het iemand niet te beginnen, te 
stoppen of te weten hoe je kan 
reageren in bepaalde situaties. Houdt 
de insta @gro_upbuurtwerk.aalsmeer 
en @brijderjeugd of www.jonginaals-
meer.nl in de gaten voor de vlogs!



Transparante zonnepanelen 
perfect voor serre of 
tuinoverkapping

Trend: 
meubels van de 
kringloopwinkel

Dit zijn de 
interieurkleuren voor 
de komende winter



Vooral gezinnen met jonge kinderen kiezen de 
oktobermaand uit om zich te oriënteren en ook 
om nieuwe aankopen te doen. Dit is overigens 
ook de groep mensen die het vaakst meubel-
aankopen doet.

Prijskaartje
We kijken steeds nadrukkelijker naar het prijs-

kaartje van onze nieuwe meubels. Daarbij 
houden we ook rekening met de duurzaamheid 
van onze aankoop. Opvallend is verder dat 
mensen tegenwoordig niet meer zo snel 
geneigd zijn een bepaald merk trouw te blijven. 
Slechts een kwart van de ondervraagden geeft 
aan dat ze de voorkeur geven aan een product 
van een merk dat ze al eerder kochten.

Woonmaand inspiratiebron 

WOZ-waarde stijgt naar 
hoogste gemiddelde ooit

Maar liefst één op de vijf Nederlanders gebruikt de maand oktober om inspiratie op te 
doen voor het veranderen van het eigen interieur. De maand oktober is sinds jaar en 
dag de woonmaand. In deze maand presenteren veel merken en woonwinkels hun 
nieuwe collecties. 

Gemeenten bepalen de waarde van woningen 
(WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de 
gemeente uit van het bedrag dat de woning 
zou moeten opbrengen op 1 januari van het 
vorige jaar. Dat verklaart ook dat de WOZ-
waarde en de feitelijke marktwaarde niet altijd 
overeenstemmen. Een taxateur kijkt onder 
andere naar gegevens over de grond en het 
gebouw. Hij bezoekt één of een aantal verge-
lijkbare panden die rond de peildatum zijn 
verkocht of die in een steekproef zijn geselec-
teerd. Door vergelijking via een computer-
model bepaalt de gemeente de waardering van 
de overige panden. Op basis van de WOZ-

waarde wordt onder andere vastgesteld 
hoeveel gemeentelijke belastingen je als huis-
eigenaar betaalt.

Hoogste WOZ-waarde in Bloemendaal
In de gemeente Bloemendaal zijn de huizen 
gemiddeld het duurst. De WOZ-waarde ligt in 
die gemeente gemiddeld op 828.000 euro. Dat 
is een behoorlijk contrast met Pekela in 
Groningen, waar de gemiddelde WOZ-waarde 
167.000 bedraagt. Deze twee gemeenten staan 
overigens model voor de situatie per provincie, 
want Noord-Holland heeft gemiddeld de 
duurste huizen en Groningen de goedkoopste.

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is in Nederland gestegen naar 315.000 
euro. Dat is de hoogste waarde ooit. In een jaar tijd gingen de waarden met gemiddeld 
8,6 procent omhoog. Naar verwachting zullen de waarden nog verder stijgen, omdat 
de verkoopprijzen van woningen in de achterliggende periode opnieuw gestegen zijn.

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
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1e J.C. Mensinglaan 29D  |  Aalsmeer 
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Gerberastraat 35  |  Aalsmeer 
Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Van der Berghlaan 247  |  Hoofddorp
Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Jac. P. Thijselaan 7  |  Aalsmeer
Vraagprijs € 775.000,- k.k.

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Gerberastraat 21
Aalsmeer

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Zijdstraat 49 
Aalsmeer (winkelruimte)

Huurprijs € 1.350,-- 
per maand, exclusief 
gas, water en elektra

Legmeerdijk 254
Amstelveen

Vraagprijs € 850.000,- k.k.

Geerland 72 
Kudelstaart

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Weteringstraat 1C
Aalsmeer

Huurprijs € 2.150,-- 
per maand, exclusief 
gas, water en elektra

Hoofdweg 156
Kudelstaart

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Twijnderlaan 28 
Aalsmeer

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Zijdstraat 62
Aalsmeer  

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

Hillenraadt 67 
Amsterdam

Vraagprijs € 1.025.000,- k.k.

Geen
deelnemer 
NVM Open 
Huizen Dag, 
bezichtiging 
op afspraak.

ONDER BOD

ONDER BOD

ONDER BOD



Scandinavisch
In Scandinavië is het in de winterperiode erg 
donker. Gedurende een periode van drie 
maanden komt de zon in een deel van Scandi-
navië zelfs niet eens boven de horizon uit. Met 
zoveel duisternis om je heen, wil je het in huis 
natuurlijk lekker licht houden. Vandaar dat de 
Scandinavische woonstijl zich kenmerkt door 
het lichte en luchtige karakter. Het is een tijd-
loze woonstijl met veel referentie aan de 
natuur. Eenvoudig houten meubilair met een 
minimalistisch ontwerp combineer je met 
zachte en frisse tinten voor je vloer, wanden en 
plafond.

Marine
Een leuke trend is marine, een woonstijl die zich 
(uiteraard) vooral laat kenmerken door de 
kleuren blauw en wit, eventueel aangevuld met 
turkoois. Blauw geeft rust in huis en ook in je 
hoofd. Het e�ect wordt nog eens versterkt als je 
verweerde houten elementen toepast en hier 
en daar wat schelpen als accessoires verwerkt. 
En wat te denken van visnetten, die je als wand- 
of plafonddecoratie kunt gebruiken? Zo kom je 
echt helemaal in de sfeer van de zee.

Roodbruin
Voor de slaapkamer denk je misschien eerder 
aan een blauwtint of minimalistisch grijs. Maar 

Dit zijn de interieurkleuren voor de komende winter
Elk jaar signaleren we bepaalde trends 
op het gebied van interieurstyling. 
Daarnaast komen veel stijlen in 
bepaalde delen van het jaar weer 
terug. Sta je op het punt je interieur te 
veranderen? Check dan eerst deze 
trends en doe alvast wat inspiratie op!

in de winterperiode hebben we behoefte aan 
warmte en wat is er �jner dan een mooie rood-
bruine tint op de muur? Combineer dat bijvoor-
beeld met een grijs bed (of een bed met grijs 
beddengoed) en je krijgt direct een slaapkamer 
met een heel luxe uitstraling. Waak er wel voor 
dat je dan niet te veel andere kleurelementen in 
de ruimte verwerkt. Met puur alleen deze 
combinatie van roodbruin en grijs kun je een 
evenwichtig geheel creëren.

Minder wit
Waren we door de jaren heen steeds meer 
gewend aan het witten van onze muren, die 
trend lijkt nu toch wel op zijn einde te zijn. De 
witte muur legt het af tegen de muur met een 
kleurtje en de kozijnen en plafonds stemmen 
we hierop af. Dat wil zeggen dat we dus de 
kleur van de muur laten doorlopen of terug-
keren in het plafond. De kozijnen en deuren 
schilderen we vervolgens in dezelfde kleur, 

maar we gebruiken daarbij een iets donkerdere 
tint.

Planten en bloemen
Voor elk type interieur geldt dat we er weer 
steeds meer planten en bloemen in terug laten 
komen. Daarmee geven we uiting aan ons 
verlangen naar de natuur. Bloemen en planten 
in huis geven sfeer en zorgen ook nog eens voor 
de afgifte van de zuurstof die we nodig hebben.

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!!



Douche niet langer dan vijf minuten
De gemiddelde douchetijd in ons land is negen 
minuten. Daar valt dus nog wel wat winst te 
behalen. De douchetijd terugbrengen naar vijf 
minuten scheelt water. Voor een gemiddeld 
huishouden loopt deze besparing op tot boven 
de 15.000 liter water per jaar. Mooi meege-
nomen: je bespaart ook nog eens op je gasver-
bruik, dat scheelt op je energierekening!

Installeer een waterbesparende douchekop
Met een waterbesparende douchekop bespaar 
je nog meer water (en energie). Vervang je een 
standaard douchekop door een waterbespa-
rende douchekop, dan gebruik je zo’n twintig 
procent minder water. Een regendouchekop 
(extra grote douchekop) vervangen, scheelt 
zelfs zestig procent. Ook op je gasrekening.

Beperk het sproeien van je tuin
Per jaar besproeien we onze tuin gemiddeld 
met zo’n elfhonderd liter drinkwater. Elke liter 
telt, dus maak er optimaal gebruik van door je 
tuin op het goede moment water te geven. 
Door je planten maar één keer in de week 
dichtbij de wortel water te geven (het liefst in 
de vroege ochtend voordat de zon volop 
schijnt) bespaar je water en maak je de planten 
extra sterk.

Vang water op
Het duurt altijd wel even voordat de kraan in 

de keuken of douche warm is. Het koude water 
kun je eventueel opvangen en gebruiken voor 
het zetten van je kop thee in de waterkoker of 
natuurlijk ook voor de planten in huis en tuin. 
En vang, zodra het weer regent, het regenwater 
op in een regenton en gebruik het opgevangen 
water bij droogte om je planten water te geven.

Bedek de bodem
Door de bodem in de tuin te bedekken, kun je 
de grond vochtiger houden in periodes van 
droogte. Gebruik bodembedekkende planten 
om te voorkomen dat de grond onnodig vocht 
verliest. Strooi boomschors op kale stukken 
grond en schep organisch materiaal (bijvoor-
beeld compost) door de bodem zodat deze 
beter water kan vasthouden.

Al geruime tijd zijn fabrikanten op zoek naar 
methoden om zonnepanelen een minder 
opvallend uiterlijk te geven. We kennen al enige 
tijd de zonnepanelen die verwerkt worden in 
dakpannen en inmiddels zijn er dus ook zonne-
panelen in beglazing. Vooral voor de serre of 
tuinoverkapping biedt zo’n oplossing uitkomst. 
Dat zijn immers oppervlakken die veel zon 
vallen, maar waarbij het ook belangrijk is dat ze 
licht doorlaten.

Opbrengst
Een transparant zonnepaneel levert in beginsel 
een minder hoog rendement op dan een tradi-
tioneel zonnepaneel. Dat nadeel wordt echter 
gecompenseerd door de ruime toepassingsmo-
gelijkheden. Het komt er uiteindelijk op neer 
dat je op veel meer plekken zonnepanelen kunt 
aanbrengen en dus uiteindelijk onder de streep 
alsnog een hoger rendement kunt realiseren. 

Bovendien zijn er nog wat andere zaken die we 
hierbij in ogenschouw moeten nemen. De 
transparante zonnepanelen worden onder 
meer gemaakt van Cadmium Telluride (CdTe), 
Dit materiaal is gevoeliger voor licht dan het 
poly- of monokristallijn dat in de traditionele 
zonnepanelen wordt verwerkt. Het gevolg is 
dat de transparante zonnepanelen al bij een 
geringere hoeveelheid zonlicht hun werk doen. 
Ze zijn dus in de ochtend vroeger actief en 
werken in de avond langer door. Bovendien is 
de invalshoek van het zonlicht minder relevant.

Milieuvriendelijk
Transparante zonnepanelen zijn milieuvriende-
lijker dan hun traditionele voorgangers, 
doordat er voor de productie minder sprake is 
van de uitstoot van koolstofdioxide. Ook zijn de 
panelen volledig te recyclen en bovendien ligt 
de aanschafprijs lager.

Transparante zonnepanelen perfect 
voor serre of tuinoverkapping

Vijf tips om thuis snel water te besparen

Voldoende lichtinval behouden en toch zonne-energie opwekken? Met transparante 
zonnepanelen is het mogelijk! De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar 
wordt desondanks nu al gezien als veelbelovend voor de toekomst. Grote glazen 
kantoorpanden kunnen op deze manier van zonnepanelen worden voorzien, zonder 
dat de gebruikers van deze panden het zonder lichtinval moeten stellen. De transpa-
rante zonnepanelen worden als een soort �lm op het glas aangebracht.

In de afgelopen maanden is nauwelijks neerslag gevallen. De warme zomer kende een 
langdurige periode van droogte en daardoor ontstond in ons land een watertekort. 
Verwacht wordt dat dergelijke periodes vaker zullen gaan voorkomen. Het is dus zaak 
om voorzichtig om te springen met onze drinkwatervoorraad. Iedereen kan hieraan 
een bijdrage leveren door de onderstaande tips van Milieu Centraal in de praktijk te 
brengen.

Jacobus Spijkerdreef 200 | Hoofddorp | T  023 55 71 660
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Wegens verbouwing van onze showroom ruimen wij alle
showroommodellen op!

TAFELS EN KASTEN 25% KORTING
ALLE STOELEN 50% KORTING

OPRUIMING!

WIJ GAAN WEER
VERBOUWEN



Nu de winter weer voor de deur staat moet 
uw verwarmingsapparatuur weer volop aan 
het werk om uw woning of bedrijfsruimte 
comfortabel te verwarmen. Dit in tegenstel-
ling tot de zomer waarin deze apparatuur 
hoofdzakelijk voor warmwater bereiding 
wordt gebruikt.

Doordat de verwarming in de winter vol vermogen gaat draaien kun-
nen er gebreken naar boven komen die in de zomer niet zichtbaar wa-
ren en toen geen storingen of uitval van de apparatuur tot gevolg had-
den. Nu het weer kouder wordt wil uiteraard niemand te maken krijgen 
met een koude woning of een ijskoude douche. Het periodiek laten 
onderhouden van uw verwarmingstoestellen zorgt ervoor dat ze in 
goede staat blijven en u niet voor een koude verrassing komt te staan. 
Voor het periodieke onderhoud kunt u een onderhoudsabonnement 
afsluiten. Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar i.c.m. sto-
ringsservice. Dus mocht er tussen de onderhoudsbeurten door toch 
een storing optreden dan bent u ervan verzekerd dat die storing vaak 
dezelfde dag nog en vaak binnen een paar uur vakkundig wordt opge-
lost en u niet in de kou blijft zitten.

Als uw verwarmingsapparatuur op gas werkt dan speelt ook de veilig-
heid een grote rol. Het komt helaas nog regelmatig voor dat er spra-
ke is van een koolmonoxidegevaar door ondeugdelijk geïnstalleerde 
of verkeerd of niet onderhouden gastoestellen. In dergelijke situaties 
vallen soms zelfs doden door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxi-
de is reukloos en bij een lekkend gastoestel kunnen de rookgassen de 
woon- of werkruimte instromen en voor een levensgevaarlijke situ-
atie zorgen. Het is ook niet voor niets dat de overheid heeft bepaald 
dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert of onderhoudt verplicht 
gecerti� ceerd moet zijn. Met een onderhoudsabonnement wordt er 
tijdens het periodieke onderhoud naast een e�  ciënte afstelling ook 
gecontroleerd op koolmonoxide en mocht u tussentijds een keer een 
vermoeden hebben van een lekkage dan kan er iemand langs komen 
voor een controle. Het plaatsen van een koolmonoxidemelder helpt bij 
het detecteren van dergelijke gevaarlijke situaties. Mocht u een kool-
monoxidemelder gaan plaatsen dan is het aan te raden om (indien u 
die nog niet heeft) ook meteen een rookmelder te plaatsen want deze 
zijn sinds de zomer verplicht in Nederland. 

Periodiek onderhoud zorgt er ook voor dat uw toestel zo e�  ciënt mo-
gelijk werkt en het elektra- of gasverbruik zo laag mogelijk is. Dat is wel 
zo prettig in deze tijden van hoge energieprijzen. 

Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat een verwarmingstoestel zoals 
een cv-ketel of warmtepomp e�  ciënt en bedrijfszeker blijft functione-
ren en draagt bij aan de veiligheid in huis of op de werkplek. 

Bel voor meer informatie over onderhoudsabonnementen of 
rook- en koolmonoxidemelders naar 0251-245454 of kijk op 
www.gasservice.nl

Met een veilige en werkende 
verwarming de winter in

van gas naar duurzaam

Eric de Kriek

Juridisch dienstverlener ARAG liet 
onlangs onderzoeken in hoeverre 
huiseigenaren tevreden zijn over de 
prestaties en communicatie van hun 
aannemer. Het gaat om mensen in de 
leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar. De cijfers 
zijn best schokkend te noemen, want 
maar liefst 63 procent van de onder-
vraagden bleek tijdens of na de 
verbouwing een geschil met de 
aannemer te hebben gehad. Overi-
gens is het geen groot nieuws, want 
uit een eerdere publicatie van juri-
disch dienstverlener DAS blijkt iets 
soortgelijks. Die organisatie liet 
eerder dit jaar al weten dat het aantal 
juridische con�icten met aannemers 
in 2021 ongeveer verdubbeld was 
ten opzichte van 2020.

Waar gaat het mis?
Een deel van de stijgende cijfers valt 
eenvoudig te verklaren doordat er 

wellicht meer verbouwingen worden 
uitgevoerd. Het is tegenwoordig erg 
lastig om een huis te kopen, dus 
kiezen vermoedelijk meer mensen 
ervoor om de bestaande woning te 
laten verbouwen. Waar meer 
gewerkt wordt, kan ook meer fout 
gaan. Maar er is nog een andere 
verklaring denkbaar. Juist in deze tijd 
van krapte op de woningmarkt doen 
aannemers goede zaken. Overal 
worden nieuwbouwprojecten gerea-
liseerd om aan de stijgende vraag 
naar woonruimte te kunnen voldoen. 
Tel daar nog eens het stijgende 
aantal opdrachten voor verbou-
wingen bij op. Je hoeft geen 
wonderkind te zijn om te berede-
neren dat de aannemers het dus 
bijzonder druk hebben. De kans is 
dan groot dat opdrachtgevers dan 
uitwijken naar een beunhaas die 
slecht werk a�evert.

Schriftelijke overeenkomst
Wanneer je als opdrachtgever 
alleen mondelinge afspraken met 
een aannemer maakt, heb je 
achteraf juridisch weinig houvast. 
Het beste kun je alle gemaakte 
afspraken schriftelijk vastleggen. 
Zorg ervoor dat je alle docu-
menten zorgvuldig bewaart tot 
het project geheel naar tevreden-
heid is afgerond. Denk ook aan het 
maken van foto’s. Start met een 
zogenoemde nulmeting, waarbij je 
de situatie vastlegt zoals die is op 
het moment dat je de aannemer 
voor het eerst consulteert. Vervol-
gens maak je gedurende de 
uitvoering van het project ook 
regelmatig gedetailleerde foto’s. 
Zo kun je achteraf eenvoudig 
aantonen of bepaalde schade 
tijdens het uitvoeren van de 
verbouwing is ontstaan.

Verbouwing…? Leg alle afspraken 
goed vast!

Je huis laten verbouwen is geen dagelijkse routine. Steeds vaker ontstaan problemen in de communi-
catie tussen aannemers en opdrachtgevers. Vaak komt dit doordat niet voldoende duidelijk is vastge-
legd wat er precies moet gebeuren en op welke manier. Ons advies: laat je deskundig informeren 
voordat je naar een aannemer stapt en leg vervolgens alle afspraken met die aannemer schriftelijk vast.

BOUWKAVEL TE KOOP
AALSMEER (OOSTEINDE)

Mogelijkheid voor 2 vrijstaande 
huizen te bouwen met riante tuin.

Genoeg ruimte om bedrijfsruimte achter de huizen 
te bouwen. Omgeven met water dus sloep kan in 

eigen water liggen met directe verbinding 
naar de Westeinderplas.

Is nog bebouwd dus 2% overdracht belasting.

Voor vragen mailen naar aalsmeerbouwkavel@xs4all.nl
of bellen naar 0297794522

Wanneer je bent overeengekomen dat 
de betaling in delen geschiedt, laat dan 
ook direct vastleggen dat je het laatste 
deel pas betaalt wanneer alles naar 
tevredenheid is afgerond. In de regel 
zal een betrouwbare kwaliteitsaan-

nemer hier geen moeite mee hebben. 
Het bedrijf heeft immers een reputatie 
opgebouwd en wil zijn goede naam 
niet schaden. Zo’n bedrijf zal er dus 
veel aan gelegen zijn om eventuele 
problemen netjes op te lossen.



Verkrijgbaar bij Bouwcenter Blauwhoff.
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Hoge energie-
rekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en ener-
giezuinig. Hybride verwarmen is het samen-
spel tussen de bestaande CV-ketel en warm-
tepomp om zo je woning duurzaam en met 
veel minder aardgas te verwarmen. De ATAG 
Energion M hybride warmtepomp behoort 
tot één van de zuinigste hybride warmtepompen, die nu beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk 
doorwerken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel 
in. De warmtepomp neemt het al snel weer over wanneer de temperatuur gestegen is tot 
-/-6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Hoera! De Quooker Fusion kranen 
bestaan 10 jaar!

Een Quooker-systeem bestaat uit een kraan op 
het aanrecht en een reservoir in het keukenkastje 
eronder. Met een Quooker-kraan in je keuken tap 
je direct 100°C kokend, warm en koud water op 
ieder gewenst moment. Voeg een CUBE toe voor 
direct bruisend én gekoeld water. Binnen de 
collectie is er keuze uit meerdere soorten kranen, 
waaronder de Fusion. De Quooker Fusion is 
beschikbaar in een ronde en een recht uitloop. Er 
zijn maar liefst 5 � nishes waaruit je kunt kiezen: 
chroom, roestvrijstaal, zwart, goud en messing 
patina. Doe de volledige bespaarcheck op www.
quooker.nl/besparen.

Geberit AquaClean Tuma past in jouw 
eerste droombadkamer en bij jouw budget
Ben jij je eerste droombadkamer aan het plannen? Dan 
hebben wij de perfecte douchewc voor jou. Een 
douchewc in je badkamer voelt als luxe, maar kost 
minder dan dat je denkt. De AquaClean Tuma 
douchewc reinigt je billen met een warme 
douchestraal, is ongeloo� ijk verfrissend en het instal-
leren is in een mum van tijd gedaan. De Tuma is lever-
baar als douchewc-zitting voor je bestaande wc of als 
compleet toilet in een Classic of Comfort variant. Zo 
past ons instapmodel douchewc perfect in jouw eerste 
droombadkamer. Heb je een eigen plek – check. Een 
eigen badkamer – check. En een eigen douchewc – 
waarom niet? Verwen jezelf met het comfort van een 
douchewc, want het instapmodel, de Geberit Aqua-
Clean Tuma, is betaalbaarder dan je denkt. 

Een klein stukje design voor veel comfort
Altijd een handdoek bij de hand, om je lekker 
warm in te wikkelen na je douche. Of je favo-
riete spullen, mooi in beeld en handig dichtbij. 
De radiatoraccessoires van Vasco zijn een meer-
waarde, zowel in je badkamer en keuken als 
leefruimte. Het ver� jnde tablet Multi+ is een 
van de nieuwe aanwinsten in het populaire 
assortiment van handdoekbeugels, knoppen 
en rekjes. Als designspecialist noteert Vasco 
vandaag een stijgende vraag naar accessoires 
- helemaal in lijn met het strakke radiatordesign 
of als speels accent in een contrasterende kleur. 

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met 
ongekend gebruiksgemak in een verblu� end compact 
en modern design. Door gebruik te maken van een 
touch-screen is de bediening intuïtief, eenvoudig en 
simpel. De compacte afmetingen en het moderne 
design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos 
in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte 
uitvoering. Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Trend: verwarmen met airco
Vanwege de almaar hoger wordende 
energierekening willen steeds meer 
mensen verwarmen 
zonder gas. Een warmtepomp is een 
goed alternatief, maar daar moet je 
vaak lang op wachten. De slimme 
Climate airconditioners van Ne� t Bosch 
kunnen zowel koelen, als verwarmen. 
En ze zijn leverbaar uit voorraad. Met 
de multi-split variant kun je ook meer-
dere kamers tegelijk verwarmen. Ze 
zijn energie-e�  ciënt met energielabel 
A++ of A+++ en gebruiken een milieu-
bewust koudemiddel. De Climate-serie 
van Ne� t Bosch heeft zich bewezen in de warmste streken van de wereld. De scherpe prijs en 
de vele extra’s, zoals bediening via je smartphone, maken deze hoogwaardige airco’s gewild.
https://www.ne� t-bosch.nl/producten/airconditioning

Geef je woning een trendy uitstraling 
dankzij een aluminium gevelbekleding

Hou je van een moderne bouwstijl en wil je 
je woning extra cachet geven? Dan is een 
aluminium gevelbekleding iets voor jou! De 
Deco Wall kan je perfect combineren met 
gevelbepleistering of bakstenen. Zo geef je 
je woning de unieke look die je voor ogen 
hebt. Met 4 verticale pro� elen, smal, breed, 
diep of open en 1 horizontaal pro� el, bepaal 
je zelf het lijnenspel van je woning. De 
onzichtbare bevestiging en rechte lijnen 
geven je woning meteen een strakke 
uitstraling. Je kan de Deco Wall ook vóór 
jouw raam laten doorlopen: zo breng je 
daglicht naar binnen, maar geniet je toch 
van de nodige privacy. Zin gekregen om 

creatief uit de hoek te komen? Ontdek de Deco Wall bij een dealer in je buurt: https://www.
aliplast.com/dealers

Blend
De blend is er voor iedereen 
die graag afwijkt van de norm 
en het avontuur opzoekt. De 
wastafelkast zorgt voor de 
speelse “Touch” in de 
badkamer. Gecompleteerd 
met een dun Solid Surface 
blad, opbouwkommen of het 
strakke keramische wastafel-
blad geeft het gehele plaatje 
een volwassen uitstraling. Lees 
verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken van de 
COREtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in je 
woning. Ideaal als je op zoek bent naar een 
vloer die tot zijn recht komt in een grote 
ruimte of als je een kleinere ruimte optisch 
groter wil laten lijken. De realistische uitstra-
ling van de planken tilt de ‘look & feel’ van je 
vloer naar een hoger niveau. Dankzij de 
embossing is deze elegante en luxueuze 
vloer namelijk bijna niet te onderscheiden 
van een echte houten vloer. Meer infor-
matie op www.coretec� oors.com.

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!
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Jan Kwak is een bestuurder pur sang. Voor alles wat hij heeft 
georganiseerd ontving hij zowel een Koninklijke onderscheiding als een 
Rozenpenning. “Ik ben goed behangen”, zegt hij zelf. Maar een feit is, om 
welke club het ook gaat, Jan ziet altijd kans om die club op een e�ectieve 
manier onder de aandacht te brengen. Rob Thomas is benieuwd wat zijn 
geheim is. “Ik probeer altijd in de media te komen door regelmatig pers-
berichten te sturen. Dat heb ik ook heel frequent bij BVA gedaan. Sla deze 
krant open en je komt allerlei stukjes tegen over voetbal en handbal, 
maar nooit iets over basketbal. Het merendeel van de mensen wist niet 
eens dat Aalsmeer een basketbalvereniging had. Daar heb ik geprobeerd 
verandering in te brengen, te beginnen met het voorstellen van het 
nieuwe bestuur. Verder zorgde ik iedere week voor een verslagje van 
zoveel mogelijk gespeelde wedstrijden in de krant. En dat deed ik eigen-
lijk bij alles waar ik bij betrokken was.” 

En dat is nogal wat.
“Een van mijn eerste activiteiten was het opzetten van de wijkraad Stom-
meer Zuid; ik ben tien jaar voorzitter geweest. Vervolgens werd ik voor-
zitter bij het Rode Kruis en toen ik daarmee stopte, ben ik doorgegaan als 
coördinator van de activiteiten. Ik heb mij ook een aantal jaar ingezet 
voor de Voedselbank, mijn taak was lobbyen bij supermarkten om 
producten binnen te krijgen. Daar zat natuurlijk een heel vervoersverhaal 
aan vast. Toen dat allemaal stond, vond ik het tijd worden voor wat 
anders en ben ik naar het KWF gegaan. Eerst als coördinator activiteiten, 
later als voorzitter. Vorig jaar ben ik ermee gestopt. We hebben in 2016, 
2017 en 2018 korenmarathons georganiseerd in de Studio’s. 25 koren die 
allemaal op één dag twee keer mochten zingen en dat betekende onge-
veer 46 optredens. Toen we het in 2019 voor de vierde keer wilden orga-
niseren was er geen belangstelling meer vanuit de koren en moesten we 
er helaas mee stoppen.” 

Je houdt je nu bezig met stichting SAM?
“Het Rode Kruis organiseerde al vanaf kort na de oorlog allerlei sociale 
activiteiten. Per 1 januari 2020 stopte dat in heel Nederland, omdat de 
kerntaken van het Rode Kruis (medische) hulpverlening is. Al die dingen 
eromheen waren uitgegroeid tot een log lichaam, met heel veel afde-
lingen die lastig te coördineren waren. We hadden toen bijna honderd 
vrijwilligers en hebben unaniem besloten: wij gaan door. De datum van 
1-1-2020 hebben we niet afgewacht; maar ons in 2018 losgekoppeld van 
het Rode Kruis en doorgegaan als stichting SAM: Sociale Activiteiten voor 
de Medemens. We doen aan rolstoelwandelen en rolstoel�etsen met 
mensen uit de verschillende zorgcentra en heel veel thuiswonenenden. 
Voor beide activiteiten hebben we een �ink aantal vrijwilligers, maar 
zoeken nog steeds naar meer mensen. SAM is in de gelukkige omstandig-
heid dat we vier duo�etsen in eigen bezit hebben.”

Waarom doe je dit allemaal?
“Wat moet ik anders? Ik moet toch wat doen? Ik had een eigen bedrijf als 
plantenexporteur, maar ik ben daar in 2003 al mee gestopt. Ik kwam met 
vrijwilligerswerk in aanraking toen ik in het oude Rode Kruis gebouwtje 
zat om bloed te prikken en daar van het Rode Kruis een mededeling zag: 
we zoeken een notulist. Ik heb mij aangemeld en binnen de kortste keren 
was ik secretaris en vervolgens voorzitter. Zo ben ik begonnen bij het 
Rode Kruis. Toen ik er kwam hadden we 36 vrijwilligers, toen ik wegging 
waren het er 110. Het is in die jaren volledig uitgebreid. SAM heeft ook 
een sterke jongerenafdeling die veel doet met Ons Tweede Thuis. Als er 
een bepaalde activiteit is bellen ze hun netwerk rond en zorgen ze voor 
een aantal jongelui die met van alles mee wil helpen. Tijdens de Pramen-
race bijvoorbeeld hebben ze OTT mensen in de tuin van het Zorgcentrum 
getrakteerd op een lunch en gezelligheid. De activiteit waar we nu mee 
bezig zijn is het organiseren van een lunch voor deelnemers van Tafeltje 
Dekje. Ik breng maaltijden rond en ik vind dat die mensen altijd maar 
alleen thuis zitten te eten. Het lijkt me zo gezellig voor ze als ze elkaar 
eens kunnen ontmoeten. In het verleden hebben we dat al eerder 
gedaan, maar nu weer opnieuw opgepakt. In samenwerking met het 
Zorgcentrum hebben 
we een uitnodiging 
rondgestuurd. Op 8 
oktober is er een 
heerlijke lunch en 
rondleiding bij 
Bunnik in De Kwakel. 
We hopen op veel 
aanmeldingen.” 

Wie wil jij volgende 
week in de Schijn-
werper zetten? 
“Elize Eveleens, ze is 
al 30 jaar blioembind-
ster. Waar komt ze na 
al die jaren nog op 
nieuwe ideeën?” 

Jan Kwak, bestuurder pur sang: 
“Ik moet toch wat doen”

Aalsmeer - De jaarvergaderingen 
staan bij veel verenigingen nooit erg 
hoog aangeschreven, maar bij buurt-
vereniging Hornmeer was daar 
weinig van te merken. Een behoorlijk 
grote opkomst afgelopen vrijdag 23 
september. Het langste deel van de 
vergadering ging over het bezetten 
van diverse bestuursfuncties. De 
voorzitter van nu, Cor Knol, heeft 
afscheid genomen met de woorden 
‘laat nu de jongere het roer maar 
overnemen’. En die stond al te 

popelen, in de persoon van Jan 
Meijer is deze functie weer bezet. Cor 
Knol werd met veel woorden harte-
lijk bedankt voor zijn tomeloze inzet 
voor de buurtvereniging. Ook zijn 
rechterhand Plony de Langen heeft 
na zeventien jaar het bestuur 
verlaten en kreeg veel waardering 
voor de getoonde inzet en voor haar 
waren er eveneens bloemen. Het 
bestuur is uitgebreid met twee 
nieuwkomers, Jan Damen en Rob 
Feenstra, en zij gaan de komende tijd 

BV Hornmeer neemt afscheid 
van voorzitter Cor Knol

Aalsmeer – Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia ondersteunt jaarlijks meer-
dere goede doelen. Zo waren vorig 
jaar Scouting Ti�o en Stichting de 
Binding de doelen die een �nanciële 
bijdrage hebben ontvangen. De Ti�o 
heeft hiervan onder meer een 
nieuwe buitenboord motor gekocht 
voor het NaWaKa kamp. De Binding 
heeft sinds deze zomer een prachtig 
springkussen, wat wordt gebruikt 
tijdens de kindervakantieweken. 
Voor het clubjaar van 2022-2023 is er 

nog ruimte voor één of meerdere 
goede doelen. Heeft of kent u een 
goed doel wat voldoet aan onder-
staande criteria? Neem dan contact 
op via https://www.lionsclubaals-
meerophelia.nl/contact.
Graag ontvangt de Lionsclub de 
inzendingen uiterlijk 15 oktober. 
Daarna gaan de doelen binnen de 
club met elkaar besproken worden 
en wordt een selectie gemaakt. 
Vanzelfsprekend ontvangen de gese-
lecteerden bericht.

Lionsclub zoekt goede doelen

hun schouders onder de werkzaam-
heden zetten. Na een terecht applaus 
voor de gegeven bestuurlijke activi-
teiten werd de vergadering besloten. 

Start kaartseizoen
Er werd natuurlijk ook nog gekaart. 
Het koppel Corrie Durieux en Bert van 
de Jagt won het spel met 5433 punten. 
De poedelprijs was voor Marja van 
Schip en Joke Kievit met 310 punten. 
Komende vrijdag 30 september wordt 
er begonnen aan het nieuwe kaartsei-
zoen en wel met individueel kaarten. 
Aanvang is 19.30 uur in het buurthuis 
aan de Dreef 1. Zaal open voor ko�e, 
thee en inschrijving om 19.00 uur.

Criteria: Het doel moet bij voorkeur 
in de regio Aalsmeer liggen, of 
opgezet zijn door mensen uit de 
regio; is bij voorkeur kleinschalig; 
heeft bij voorkeur betrekking op 
vrouwen en kinderen; heeft geen 
commerciële doelstelling; moet in 
�nanciële zin controleerbaar zijn en 
de ontvanger van de donatie 
verzorgt informatie en terugkoppe-
ling over de besteding van de 
donatie. Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
hoopt op veel mooie inzendingen, 
waar de leden zich het komend club-
jaar voor kunnen inzetten.

Aalsmeer - Ongelijke borsten, het is 
niet altijd een makkelijk onderwerp 
om over te praten. Borstasymmetrie 
komt vaak voor na een 
borst(besparende) operatie of borst-
reconstructie. Maar ook natuurlijke 
asymmetrie van de borsten komt 
vaker voor dan men denkt. Vrouwen 
die, om welke reden dan ook, te 
maken hebben met asymmetrie, zijn 
lang niet altijd op de hoogte van de 
mogelijke oplossingen, waardoor ze 

onnodig lang zoeken naar een �jne 
bh. Op woensdagavond 5 oktober 
organiseert Van der Schilden Lingerie 
een informatieve bijeenkomst die in 
het teken staat van oplossingen en 
mogelijkheden voor dames die te 
maken hebben met borst-asymme-
trie, een (of beide) borst(en) moeten 
missen of dames die binnenkort 
geopereerd worden. In de winkel in 
Aalsmeer worden onder het genot 
van een drankje de vele mogelijk-

Mammacare-informatieavond 
bij Van der Schilden Lingerie

heden en oplossingen getoond die 
er zijn op het gebied van 
borst-asymmetrie. 
Heb je vragen? Voel je welkom om je 
te laten informeren door de lingerie-
stylistes en mammacare-adviseuses 
van Van der Schilden. Vanaf 19.00 uur 
is de winkel aan het Raadhuisplein 
open, om 20.15 uur start de presen-
tatie over de diverse mogelijkheden 
op het gebied van (deel)protheses. 
Aanmelden voor deze unieke 
mammacare night is gewenst. Dit 
kan via mail, telefonisch of in de 
winkels, zie hiervoor de advertentie 
elders in deze krant.

Aalsmeer - Maandag 3 oktober orga-
niseren de Wereldwinkel Aalsmeer en 
de Doopsgezinde Gemeente een 
avond over fairtrade met een lezing 
van Peter van Dam, historicus én 
schrijver van het boek Wereldverbe-

teraars, over de geschiedenis van 
fairtrade in Nederland. De lezing 
vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk 
aan de Zijdstraat 55 en begint om 
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop 
met ko�e en thee. In de pauze en na 
a�oop is er tijd om andere wereldver-
beteraars te ontmoeten onder het 
genot van allerlei fairtrade lekkers. 
De toegang bedraagt 5 euro inclusief 
ko�e, thee en lekkers. Iedereen is 
van harte welkom. 
Waar komt de wereldwinkel eigenlijk 
vandaan? En wat heeft die tegen-
woordig nog te betekenen? Peter 
van Dam zal vertellen over de 
geschiedenis van eerlijke handel en 
het ontstaan van wereldwinkels. Van 
de pioniersrol van activisten uit 

Avond voor wereldverbeteraars 
bij 30-jarige Wereldwinkel

Nederland tot de wereldwinkel als 
cadeauwinkel en winkel van eerlijke 
ko�e tot duurzame kleding. Meer 
dan vijftig jaar geleden werd de 
beweging voor fairtrade geboren. In 
1969 opende de eerste Wereldwinkel 
van Nederland in Breukelen de 
deuren. Ook in Aalsmeer was vanaf 
de jaren zeventig een groep actief 
met verschillende informatie- en 
verkooppunten. In 1992 openden de 
deuren van een echte Wereldwinkel 
in de Zijdstraat. De avond wordt 
georganiseerd vanwege het 30 jarig 
bestaan van de Wereldwinkel in de 
Zijdstraat. Het jubileum wordt verder 
gevierd met een kleurwedstrijd voor 
de jongste klanten en klanten, die in 
de maand oktober meer dan 30 euro 
in de winkel besteden, ontvangen 
een gratis Tony’s Chocolonely choco-
ladereep. Kijk voor alle informatie op 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl
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Aalsmeer - Steeds meer ‘smoel’ krijgt 
het nieuwe park in de Hornmeer. De 
voormalige velden van de voetbal-
vereniging worden omgetoverd tot 
park en recreatieterrein voor 
iedereen. Er kan straks gewandeld en 
gespeeld worden, evenals hier 
evenementen georganiseerd kunnen 
worden. Er zijn al diverse water-
gangen en vijvers gegraven en nage-
noeg alle bruggen zijn al aangelegd. 
De vijvers krijgen zoveel mogelijk 
natuurvriendelijke oevers en worden 
beplant met waterplanten die zorgen 
voor een grotere biodiversiteit. 
Kinderen gaan zich zeker ook 
vermaken in het nieuwe park. Voor 
hen gaat een speelbos aangelegd 

worden. Verder worden een ontmoe-
tingsplein, een evenemententerrein 
en een hondentrainingsveld gereali-
seerd. Volgens insiders is het 
geplande evenemententerrein overi-
gens te klein om hier de Feestweek 
te kunnen organiseren. Hierover zal 
zeker nog een discussie volgen. 

Bomen en groen
Het park wordt uiteraard voorzien 
van wandelpaden. Wandelen kan 
dan in een groene uitstraling, want er 
gaat veel groen gepland en gras 
gezaaid worden. Dit najaar worden in 
totaal 107 nieuwe bomen en ander 
groen aangebracht. Als de werk-
zaamheden volgens planning 

verlopen is het project in december 
gereed en kan gebruikt gemaakt 
worden van het park. 

Subsidie SLS
De gemeente heeft voor de herin-
richting een beroep gedaan op de 
subsidiemogelijkheden vanuit het 
programma gebiedsgerichte 
projecten van de Stichting Leefom-
geving Schiphol (SLS). Voor het VVA 
terrein heeft SLS een subsidie 
beschikbaar gesteld van circa 2,3 
miljoen euro. De onderdelen die 
door SLS worden gesubsidieerd zijn 
het hondentrainingsveld en de 
inrichting van het ontmoetingsplein 
rond de centrale vijver. 

Nieuwe park in Hornmeer krijgt 
steeds meer ‘smoel’

Aalsmeer - Op de Legmeerdijk, op de 
grens van Aalsmeer en Amstelveen, 
heeft een elektrische scooter zondag 
25 september rond half elf in de 
avond voor een �inke brand gezorgd. 
De scooter was neergezet nabij de 
overdekte �etsenstalling bij de 
bushalte aan het einde van de 
Hornweg. De brandweer van Aalsmeer 
was snel ter plaatse en kon extreme 
schade voorkomen. Echter een deel 
van de �etsenstalling en enkele twee-

wielers hebben wel schade opge-
lopen. De scooter moet als verloren 
worden beschouwd. Om de brand-
weer veilig te kunnen laten werken, 
was een deel van de rijbaan afgezet. 
Het verkeer werd geregeld door de 
politie. Hoe de brand is ontstaan is 
nog onduidelijk. Brandstichting wordt 
niet uitgesloten. De politie doet 
verder onderzoek. Meer informatie of 
getuige geweest? De politie hoort het 
graag, bel: 0900-8844.

Elektrische scooter in de brand

Foto: VLN Nieuws -

Aalsmeer - De voorbereidingen voor 
de nieuwe verdeling van de sociale 
huurwoningen zijn in volle gang. De 
websites van WoningNet en Woon-
match worden aangepast naar een 
puntensysteem en er komt een digi-
taal loket voor de aanvraag van situa-
tiepunten. De veranderingen gaan op 
16 januari 2023 in. Het nieuwe systeem 
houdt rekening met inschrijfduur, de 
omstandigheden van de woningzoe-
kende en het zoekgedrag. Daarnaast 
blijft het systeem van toewijzing bij 
urgentie bestaan en blijft een �ink 
deel van de woningen beschikbaar 
voor huishoudens die geen dringende 
omstandigheden of urgentie hebben. 

Wethouder Willem Kikkert : “In het 
nieuwe systeem komen mensen met 
een dringende huisvestingsvraag 
beter aan bod. Met dit nieuwe systeem 
is wachttijd (inschrijfduur) niet meer 
het enige criterium, maar gaan ook 
situatiepunten en zoekpunten een rol 
spelen. Door meer te zoeken kunnen 
extra punten worden opgebouwd. 
Door deze aanpassing gaan de 
woningen naar de mensen die ze het 
hardst nodig hebben en maken ook 
jongeren, als ze actief zoeken, meer 
kans.”

Situatiepunten
Bepaalde groepen huishoudens in 

Nieuwe verdeling voor sociale 
huurwoningen per 16 januari

Aalsmeer - Het liep weer snel vol op 19 
september in het Buurthuis voor het 
Wijkoverleg van de Hornmeer. Het 
programma bestond vooral uit de afva-
linzameling en energiebesparing. 
Tevens werd ‘de rommelroute’ 
besproken, evenals het voortbestaan 
van het Buurthuis aan de orde kwam. 
De projectleider van de Meerlanden 
kon veel vragen beantwoorden over de 
veranderde afvalinzameling en deed 
tevens de aanbeveling om de app van 
de Meerlanden te downloaden voor 
inzicht in de gewijzigde routes en 
ophaalmomenten. De Energiecoach 
benadrukte dat vooral de bewustwor-
ding belangrijk is. Niet iedereen denkt 
aan radiatorfolie, Ledlampen en scha-
kelklokken, toch geeft dit besparingen 
tegen geringe kosten. Kleine, doch 
belangrijke, besparingen werden gede-
monstreerd met een ko�er vol eenvou-
dige middelen. Advies vragen aan de 
energiecoach, die gratis langs wil 
komen, werd als advies gegeven. 
Verder werd gewezen op de informatie 
die de energieleveranciers geven. 
Afgelopen zomer heeft ‘Wij zijn Horn-
meer’ samen met Participe voor het 
eerst een rommelroute in de Hornmeer 
georganiseerd. Met zo’n 75 deelnemers 

was het een mooi initiatief om buurt-
genoten beter te leren kennen en de 
zolder op te ruimen. Gezien alle posi-
tieve reacties zal dit wel een blijvertje 
worden. 

Voortbestaan Buurthuis
Voor het voortbestaan van het Buurt-
huis is er vanuit de gemeente en de 
bewoners voldoende aandacht om tot 
een goede oplossing te komen. Dit is 
zowel een �nanciële als een organisa-
torische uitdaging.

Nieuwbouw en park
Teleurstellend was de informatie over 
de ontwikkelingen rond de nieuw-
bouwprojecten Roerdomplaan en 
Meervalstraat. Bezwaren vragen helaas 
om langlopende procedures. Onbegrip 
was er voor de bezwaarmakers in de 
tijd van grote woningnood. Verder 
kwamen aan de orde: de verbinding 
tussen het VVA-terrein en Hornmeer-
park die er niet komt, het kleinschalig 
openbaar vervoer (het werkt niet), de 
drempels in de Bachlaan die nog 
vervangen worden en het Waterfront. 
Kijk voor meer informatie en details op 
de website: wijkoverlegaalsmeer.nl/
hornmeer.

Afval, energie en meer tijdens 
het Wijkoverleg in Hornmeer

dringende omstandigheden kunnen 
naast actief zoeken ook nog situatie-
punten krijgen. Het gaat om 
gezinnen met kinderen die bij 
anderen inwonen, mensen die net 
een relatie hebben beëindigd en 
kinderen hebben en jongeren in een 
problematische situatie. Deze cate-
gorieën komen voort uit een groot 
onderzoek naar de mening van de 
bewoners uit de regio over de woon-
ruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt 
het totaal aantal punten welke 
woningzoekende de sociale huurwo-
ning mag gaan huren. Met ingang 
van het nieuwe systeem worden de 
opgebouwde jaren meegenomen 
(overgenomen) in het nieuwe 
puntensysteem. Alle informatie over 
het nieuwe systeem is te vinden op 
www.socialehuurwoningzoeken.nl.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Bij alles wat op mijn pad komt denk ik dat. Iemand moet het 
doen. Iemand moet die dweil door het huis halen, eten koken, ko�ezetten, 
het gras maaien of de hond uitlaten. In deze gevallen ben ik dat niet altijd 
zelf, maar in andere weer wel. Iemand moet blijven zeuren over die blauwalg 
en de mankerende douches. Ook daarin ben ik niet de enige en het commen-
taar wordt niet altijd in dank afgenomen, maar wie zwijgt stemt toe, dat is 
ook een gouden regel. Als we niet blijven mekkeren gebeurt er nooit wat. 
Dan blijft het bij heen en weer praten en dat zet geen zoden aan de dijk. 
Iemand moest maandagmiddag ook haar rubberlaarzen aantrekken en in de 
gietende regen een foto maken van de winnaar van de reuzenpompoen. Op 
het moment suprême was het gelukkig net even droog. Diezelfde iemand 
stond de hele zondag op die net gekochte, hartstikke dure, maar koninklijke 
(Diana droeg ze ook) rubberlaarzen in het voedselbos. Serieus, ik zou die 
dingen het liefst in bed aanhouden, zo blij ben ik er mee. Zondag waren ze 
echter volledig misplaatst, want het was prachtig weer en ik kreeg het snik-
heet met mijn geitenwol in rubber. Verder had ik een topdag en mijn collega 
vrijwilligers met mij. Leuke mensen gesproken, ervaringen gedeeld, recepten 
uitgewisseld en leuke donaties ontvangen. Toevalligerwijs viel die activiteit 
samen met de maanden geleden gemaakte afspraak dat ik het hele weekend 
op mijn kleinkinderen zou passen. Had ik even niet ingecalculeerd. Maar ook 
dat moest iemand doen, want zoonlief en zijn vrouw wilden hun huwe-
lijksdag vieren en goede huwelijken moet je koesteren en daar wil ik graag in 
investeren. Goed, dochterlief sprong bij en we huldigden weer ons motto: er 
is niks mis met kinderarbeid binnen het gezin. Ze hielpen samen de tuin 
opruimen, kleindochter ontwierp de borden voor het voedselbos en ze 
kwamen op zondagmiddag gewoon naar de Smikkeltuin om steentjes te 
schilderen. Op maandagochtend moest iemand ze ook op tijd in Bloemen-
daal op school a�everen. Dat resulteerde in een discussie om 7 uur: Zijn de 
steentjes wel mee? Zit mijn boormachine in de tas? Waar is mijn vracht-
wagen? Mijn autobaan moet ook mee naar huis, ik wil ham op mijn brood, 
nee ik niet, ik wil pindakaas. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik ze het 
hele weekend patat, shoarma en frikandellen heb voorgeschoteld, met ter 
compensatie hier en daar een mandarijn en een stuk komkommer. ‘Als je ze 
de rest van de week aardappelen met andijvie geeft komt het wel weer goed’, 
heb ik tegen hun moeder gezegd. Ik kon mijn slechte eetgewoonte niet 
geheim houden, want ze hadden het zelf al doorgebriefd. Op donderdag-
avond, als u dit leest, zit ik bij Radio Aalsmeer met nog drie andere vrouwen 
om antwoord te geven op de vraag: Wat betekent kracht in tijden van crisis? 
Ik ga mij daar nog even op bezinnen. Maar ik denk dat mijn antwoord is: 
‘maakt niet uit waar het om gaat; iemand moet het doen’. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Iemand moet het doen
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Aalsmeer - Op dinsdag 4 oktober is 
de laatste �etstocht van het jaar van 
de PCOB senioren. De �etsgroep heeft 
dit jaar mooie tochten gemaakt. Naar 
het Amsterdamse Bos met hele grote 
stukken appelgebak bij de manege. 
Vogels kijken in de Bovenkerker-
polder en bijen op het park van NBV 
Amstelland. Van de vogels in de 
Bovenkerkerpolder werd ook genoten 
tijdens de tocht naar de Waver. De 
�etstocht naar het sterk veranderde 
Roelofarendsveen maakte veel indruk. 
In Roelofarendsveen zagen de �etsers 
hoe Aalsmeer er uit had kunnen zien 

als lawaaiige buurman Schiphol wat 
verderop had gelegen: prachtige 
nieuwe huizen waar een paar jaar 
geleden nog oude kassen stonden. 
De horeca was dit jaar vaker een 
probleem. Maar oplossingen werden 
altijd vonden. De �etsgroep heeft 
zelfs invloed gehad op de �etsroute-
planner van de Fietsersbond. De brug 
over de Tolhuissluis ontbrak op de 
digitale routeplanner. Die staat er 
sinds 18 september op. Scheelt 
vreemdelingen ruim 3 kilometer om 
�etsen. Bijna traditiegetrouw gaat de 
laatste tocht van het jaar door de 

Dinsdag laatste etstoc t C  
senioren van dit jaar

Aalsmeer – Deze maand starten in 
Aalsmeer en Kudelstaart weer diverse 
lessen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. 
In een aantal lessen is nog plaats voor 
nieuwe deelnemers. Doet u mee? 
Samen bewegen is niet alleen goed 
voor uw lichamelijke en geestelijke 
gezondheid, maar ook nog eens 

gezellig! De lessen zijn vaak bij u in de 
buurt en worden gegeven door 
geschoolde docenten die ervaring 
hebben met het lesgeven aan 
groepen ouderen. Met een Aals-
meerpas krijgt u 50% korting op het 
cursusgeld. Ook vergoedt een aantal 
zorgverzekeraars (een deel van) de 

essen eer bewegen voor 
ouderen  van start

kosten van de lessen. Dat maakt deel-
name dus gezond, gezellig en voor-
delig! Een proe�es is gratis, wel is het 
�jn als u van te voren laat weten dat u 
komt. Bel daarvoor met het cursusbu-
reau van Participe Amstelland, 020 
5430441. Meer informatie of direct 
inschrijven? Kijk op www.participe-
amstelland.nu/cursussen. De lessen 
Meer Bewegen voor Ouderen 65+ zijn 
in ’t Baken in de Sportlaan op vrijdag 
van 9.00 tot 10.00 uur, van 10.00 tot 
11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur, in 
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
op woensdag van 9.15 tot 10.15 uur 
(Blij(f ) Fit 65+), van 10.30 tot 11.30 uur 
(Bewust Bewegen 65+) en van 12.00 
tot 13.00 uur, in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat op maandag van 9.30 
tot 10.30 uur en in Kudelstaart in de 
Proosdijhal aan de Edisonstraat op 
maandag van 12.15 tot 13.15 uur en 
van 13.15 tot 14.15 uur. Op vrijdag 30 
september, maandag 3 oktober en 
woensdag 5 oktober, tijdens de Week 
van de Ontmoeting, krijgen de deel-
nemers na a�oop van de les gratis een 
kopje ko�e aangeboden.

Aalsmeer - In sporthal de Bloemhof 
heeft Bloemenlust 1 een 7-3 overwin-
ning geboekt op Het Nootwheer 5. 
Bart Spaargaren, David Klaassen en 
Johan Berk wonnen van twee tegen-
standers, maar de derde bezoeker was 
mede door zijn materiaal (‘anti’-
rubber) voor alle drie te moeilijk om te 
verslaan. Bart en David wonnen samen 
wel het dubbelspel. Ook Bloemenlust 
2 zegevierde met 7-3, uit tegen Tempo 
Team 14. Danny Knol versloeg alle drie 
zijn tegenstanders en Dirk Biesheuvel 
won twee enkelspelen. Ed Couwen-

berg boekte een overwinning en was 
dicht bij een tweede, maar na 11-9 in 
de beslissende vijfde game moest hij 
toch zijn tegenstander feliciteren. Het 
zevende punt werd gescoord door 
Dirk en Ed in het dubbelspel. Met drie 
overwinningen was Peter Velleman de 
grote man bij Bloemenlust 3 op 
bezoek bij Amsterdam 78. Door twee 
zeges van Horst Krassen en gezamen-
lijke winst in het dubbelspel werden 
de Amsterdammers met 4-6 verslagen. 
Frans Ravesteijn kon helaas niet tot 
winst komen.

a eltennis: Succesvolle wee  
voor loemenlust teams

Aalsmeer - Op zaterdag 17 en 
zondag 18 september was Scouting-
groep Ti�o Aalsmeer aanwezig bij de 
Roei Zeil en Wrikwedstrijden, georga-
niseerd door de regionale Admirali-
teit 5 voor al het waterwerk uit de 
regio Amsterdam en Amstelland. 
Zoals elk jaar wordt er op de zaterdag 
gezeild op de Nieuwe Meer en op de 
zondag worden de roei- en wrikwed-
strijden gehouden op een unieke 
locatie: de Bosbaan. Tientallen lelie-
vletten streden daar om prijzen in 
verschillende categorieën waarbij de 
Ti�o meedeed met de 11 tot 16- 
jarige gidsen en verkenners. Het 

wachtschip d’Artagnan fungeerde als 
startschip voor het zeilen. Zaterdag 
was het weer onstuimig, maar voor-
namelijk droog en zondag regende 
het, maar daar lieten de Aalsmeerse 
scouts zich niet door uit het veld 
slaan. Het gaat natuurlijk voorname-
lijk om het plezier, maar als er 
gewonnen wordt is het helemaal 
leuk. De gidsen zijn dit jaar met het 
roeien tweede geworden op de 1000 
meter, tweede op de 250 meter en 
derde op de 500 meter. Een fantas-
tisch resultaat meiden! De verken-
ners, momenteel nog een jonge 
groep, revancheert zich volgend jaar!

iflo s gidsen in de prijzen met 
roeien op de osbaan

Rijsenhout - Donderdagavond 22 
september was de tweede sjoel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout. 
Zowel in de Hoofdklasse als in klasse 
D zit er een groot gat tussen de 
nummers één en twee. Zo is Jan 
Joore eerste geworden in de Hoofd-
klasse met 1682 punten en staat 
Corry Balder, met ongeveer honderd 
punten minder, op plaats twee met 
1581 punten. In de D-klasse zit er een 
behoorlijk groot gat tussen de 
nummers één en twee. Marry van 
Wittmarschem is als eerste geëindigd 
met 1537 punten en Truus Arendse 
die tweede is geworden gooide deze 

avond 1314 punten. In de A-klasse 
staat Martje Baardse nu bovenaan 
met 1640 met daarachter op 
nummer twee Elisa Arendse met 
1607 punten. Marjo Sym is in klasse B 
eerste geworden met 1623 punten. 
Als tweede eindige Astrid Overbeek 
met 1578 punten Femmy Korte werd 
nummer één in klasse C met 1619 
punten. De tweede plaats is voor 
Mahjan Yari met 1535 punten De 
volgende sjoelavond is donderdag 6 
oktober. Ook dan wordt er gespeeld 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat van 19.30 tot ongeveer 
22.30 uur.

Sjoelen: Winst voor an  arr  
artje  arjo en Femm

gemeente Aalsmeer. De �etsers gaan 
langs plekjes waar ze bijna nooit 
komen of die helemaal nieuw zijn. De 
�etstocht eindigt dit keer bij het Tuin-
huis op de Historische Tuin. Daar 
kletst de groep dit jaar voor de laatste 
keer bij. De eerste tocht in 2023 is op 
dinsdag 4 april. 
Zorg op 4 oktober voor stroom op de 
ketting en als je die hebt, voor een 
helm op je hoofd. Mocht het weer 
toch minder goed zijn dan wordt de 
route ingekort en gaan de �etsers 
eerder naar het Tuinhuis. Verzamelen 
bij het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat, vertrek om 13.30 uur. Voor 
informatie kon contact opgenomen 
worden met Jan Westerhof en Jan de 
Jong, telefoon 06-22350307.

Keezen in Dorpshuis van Kudelstaart
Kudelstaart - Op donderdag 6 oktober staat Keezen in het Dorpshuis van 
Kudelstaart weer op het programma. De organisatie heeft er ongeloo�ijk 
veel zin in. 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 is 7,50 euro per persoon. Dit bedrag is 
inclusief ko�e of thee bij binnenkomst en nog een consumptiemunt voor 
het eerste wijntje, biertje of frisje.

Aalsmeer - Hou je van bewegen? 
Hou je van speuren? Vind je boeken 
leuk? Is het antwoord vooral ja? Lees 
dan snel door, want Team Sportser-
vice Aalsmeer en JOGG Aalsmeer 
organiseren met medewerking van 
winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum iets leuks voor alle 
kinderen in de gemeente. Woensdag 
5 oktober begint de jaarlijkse 
Kinderboekenweek. Het thema dit 
jaar is Gi-ga-groen! Er zijn heel veel 
boeken over natuur, planten en 
dieren en de omgeving zoals de zee 
of het bos. Maar naast lezen over al 
deze onderwerpen is het natuurlijk 
ook leuk om zelf buiten te zijn. Om 
dit nog leuker te maken is dit jaar 
een boekenspeurtocht in Aalsmeer 
gemaakt. Vanaf 5 oktober kan je bij 

het Boekhuis Aalsmeer (Zijdstraat 
12) tijdens openingstijden een invul-
formulier ophalen. Er zijn drie 
verschillende versies, 0 tot 4 jaar, 5 
tot 8 jaar en 9 tot 12 jaar. Daarna ga 
je lopend door de Zijdstraat op zoek 
naar boeken in de verschillende 
etalages van alle winkels. Bij elk 
gevonden boek vind je een letter en 
alle letters samen vormen een 
woord dat past in het thema van de 
Kinderboekenweek. Na a�oop lever 
je de oplossing (met naam en leef-
tijd) in bij het Boekhuis en wordt uit 
alle goede oplossingen drie 
winnaars getrokken. Zij mogen een 
boek uitzoeken bij het Boekhuis en 
ontvangen daarnaast ook nog een 
sportieve prijs. De boekenspeur-
tocht kan gelopen worden tijdens 

oe enspeurtoc t in ijdstraat

de hele Kinderboekenweek, van 5 
tot en met 15 oktober. 

Activiteiten in bibliotheek
Tijdens de Kinderboekenweek zijn 
worden in de bibliotheek ook allerlei 
activiteiten voor kinderen georgani-
seerd. Kijk voor het programma op 
www.debibliotheekamstelland.nl.

Ledenvergadering 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 3 oktober 
houdt Postzegel Vereniging Aalsmeer weer haar 
maandelijkse bijeenkomst in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. De avond, die om 20.00 
uur begint, staat in het teken van de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering, de jaarvergade-
ring. Het bestuur is nog steeds op zoek naar 
mensen die het leuk vinden te assisteren op de 
ruilbeurs of het maken van het clubblad. Kijk op 
de site www.postzegelverenigingaalsmeer.nl 
voor meer informatie. Het eerste kopje ko�e of 
thee is gratis. Belangstellenden zijn welkom.

Verdachte takjes
Amstelland - De informatiespecialisten van de politie staan weer 
op scherp. Afgelopen week ontving de politie namelijk meerdere 
meldingen over ‘verdachte’ takjes bij woningen in Amstelveen. 
Deze takjes gebruiken inbrekers om huizen te markeren voor 
woninginbraak. Deze methode heet ‘a�eggen’ en is sinds een 
aantal jaar een beproefde methode voor inbrekers om te zien of 
iemand langdurig afwezig is of niet. Inbrekers plaatsen een takje 
bij de voordeur. Ligt na enkele dagen het takje nog op dezelfde 
plek, dan is dat voor inbrekers duidelijk dat de voordeur niet 
open is geweest en concluderen zij dat er langdurig niemand 
thuis is. De politie waarschuwt inwoners om extra alert te zijn. 
Het advies is om bij constatering direct contact op te nemen met 
de politie. Ga je een paar dagen van huis? Vraag dan aan de 
buren om je voordeur in de gaten te houden.
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Aalsmeer - “Onbekend maakt onbe-
mind.” Misschien is dat de verklaring 
voor de lage opkomst bij de verkie-
zingen voor de waterschappen. 
Daarom heeft Jop Kluis – commis-
sielid bij het Hoogheemraadschap 
van Rijnland en inwoner van Aals-
meer - zich voorgenomen in aanloop 
naar de verkiezingen van 15 maart 
2023 wat meer te vertellen over het 
werk van de waterschappen.

Stikstofcrisis
De afgelopen periode waren de 
waterschappen meermaals in het 
nieuws met betrekking tot het stik-
stofprobleem. Wat hebben de water-
schappen met de stikstofcrisis te 
maken en waarom waren zaten zij 
aan tafel bij de nationaal bemiddelaar 
Johan Remkes? De waterschappen 
spelen een belangrijke rol wanneer 
het om de waterkwaliteit gaat. Zij 
steken letterlijk vele tientallen 
miljoenen euro’s in het verbeteren 
van die kwaliteit om zo uiteindelijk 
op het in Europa afgesproken niveau 
te komen. Daarbij gaat het om de 
chemische- en de ecologische kwali-
teit van het water. Van de enorme 
hoeveelheden stikstof die in Neder-
land worden gebruikt komt een 
substantieel deel daar terecht waar 
het eigenlijk ongewenst is. Inmiddels 

is de neerslag (depositie) van actieve 
stikstof in natuurgebieden algemeen 
bekend. 
Nu is stikstof – net als fosfor – een 
nutriënt oftewel een voedingstof (in 
dit geval voor planten). Zonder stik-
stof en fosfor groeit er (heel) weinig 
en zullen de landbouwgronden 
slechts een fractie opbrengen van het 
huidige niveau. Maar een (veel) te 
hoog stikstofgehalte waar je het niet 
wilt hebben is slecht voor het ecolo-
gisch evenwicht. Door een teveel aan 
nutriënten worden natuurgebieden 
zo vruchtbaar dat soorten die van 
huis van een schralere bodem 
houden het moeilijk hebben en over-
woekerd worden door de soorten die 
juist van veel nutriënten houden.

Oppervlakte water
Om de landbouwgrond in Nederland 
vruchtbaar te houden worden 
enorme hoeveelheden mest én 
kunstmest over de landerijen uitge-
reden. Een deel daarvan spoelt echter 
uit voor het door de planten kan 
worden opgenomen. Deze sto�en 
komen dan in het oppervlaktewater 
terecht. Zo komt zelfs een veelvoud 
van het natuurlijke gehalte van onder 
andere stikstof in het water terecht 
en voldoet het water hiermee niet 
meer aan de Europese normen; met 

Het werk van de waterschappen (2)

Amstelland - De provincie Noord-
Holland stelt 1,9 miljoen subsidie 
beschikbaar voor projecten die de 
natuur en het landschap van de 
Amstelscheg versterken. Ook 
projecten die het gebied beter 
toegankelijk en beleefbaar maken, 
kunnen vanaf 10 oktober aanstaande 
een subsidie aanvragen. De Amstel-
scheg is een groengebied dat ligt 
ingeklemd tussen het stedelijke 
gebied van Amstelveen en 
Amsterdam Zuidoost. Het historische 
polderlandschap is ontstaan rond de 
veenrivieren die door het gebied 
slingeren. De Amstel loopt door tot 
in de stad en vormt een gewaar-
deerde recreatieve uitvalsroute. Ook 
polder de Ronde Hoep met zijn 
unieke stervormige verkavelingspa-
troon is onderdeel van de Amstel-
scheg. Eind vorig jaar is de Amstel-
scheg door de inwoners van de 
provincie verkozen tot het meest 
bijzondere landschap van 
Noord-Holland. 
Esther Rommel, gedeputeerde 
Natuur en Landschap: “De Amstel-
scheg is een veelzijdig gebied, een 
bijzonder historisch landschap, dat 
Noord-Hollanders een prachtige plek 
van relatieve rust biedt. Deze groene 
parel in het sterk verstedelijkte 
gebied rondom Amsterdam willen 
we koesteren en daar waar kan nog 

mooier maken. Daarvoor stelt de 
provincie 1,9 miljoen beschikbaar.”

Landschapsontwikkeling
Niet alleen overheden en terreinbe-
heerders, ook lokale organisaties die 
zich inzetten voor natuur, recreatie of 
cultuurhistorie in de Amstelscheg 
kunnen tot 1 april 2023 voor hun 
project subsidie aanvragen. Het geld 
moet worden besteed aan fysieke 
maatregelen die natuur en landschap 
versterken of beter toegankelijk 
maken, bijvoorbeeld de aanleg van 
vaar-, �ets- of wandelverbindingen of 
andere recreatieve voorzieningen. De 
subsidie bedraagt tot 75% van de 
kosten met een maximum van 
150.000 euro.

Samenwerking
De Amstelscheg is in de provinciale 
omgevingsverordening benoemd als 
Bijzonder Provinciaal Landschap. De 
komende jaren werkt de provincie 
Noord-Holland samen met de 
gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 
Ouder-Amstel, het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht en gebieds-
partijen om dit landschap ook voor 
de toekomst te behouden. Dat doet 
de provincie met een actualisatie van 
het gebiedsperspectief Amstelscheg 
uit 2011 en een 
uitvoeringsprogramma.

1,9 miljoen van Provincie voor 
projecten in de Amstelscheg

alle gevolgen van dien. Het water 
wordt zo ‘vruchtbaar’ dat bepaalde 
plantensoorten een enorme opmars 
kunnen maken. Inwoners van Aals-
meer kennen het verschijnsel 
blauwalg maar al te goed. In Loos-
drecht heeft de combinatie van nutri-
enten, de klimaatverandering en het 
leeggooien van aquaria ertoe geleid 
dat deze plassen letterlijk dicht-
groeien met de cabomba (waterplant 
voor aquarium en vijver). En in grote 
delen van het IJsselmeer moet inmid-
dels onder water gemaaid worden 
om waterplanten te bestrijden en zo 
havens bereikbaar te houden.

Derogatie
Op de dag van zijn aftreden als 
minister van Landbouw kondigde 
Henk Staghouwer nog aan dat de 
derogatie in Nederland zal worden 
afgebouwd tot nul. Derogatie is de 
aanduiding voor een Europese 
afspraak dat in Nederland (veel) meer 
stikstof over het land mag worden 
uitgereden dan in de rest van Europa. 
Daar waar in de rest van Europa het 
maximum ligt op 170 kilogram stik-
stof per hectare, ligt dat in Nederland 
35% tot 48% hoger (streekafhanke-
lijk). De theorie achter deze afspraak 
is dat in Nederland de landbouw zo 
intensief is dat alle nutriënten wel 
door de planten worden opgenomen. 
In de praktijk blijkt dat er zoveel stik-
stof toch in het water komt dat de 
Europese norm voor waterkwaliteit 
bij lange niet wordt gehaald. Dit 
ondanks de vele tientallen miljoenen 
euro’s van de waterbelasting die hier 
aan wordt uitgegeven. Met de totale 
afscha�ng van de derogatie in 2026 
moet het uiteindelijk mogelijk 
worden de chemische kwaliteit van 
het water te verbeteren en zo de 
ecologische balans beter te bewaren. 
Zo wordt de stikstofkraan dus gedeel-
telijk dichtgedraaid en kunnen de 
waterschappen hopelijk beter invul-
ling geven aan hun taak op het 
gebied van waterkwaliteit.

Haarlemmermeer - Op 2 oktober 
start het Zondagmiddagpodium weer. 
Vanaf die dag is er elke zondag vanaf 
14.00 uur in een andere kern in Haar-
lemmermeer een voorstelling voor 

senioren om bij te wonen. De eerste 
voorstelling van het najaarspro-
gramma 2022 is in het Dorpshuis 
Badhoevedorp met het Trio van Toen 
Plus, dat muziek laat horen uit de 

Zondagmiddagpodium voor 
senioren weer van start

Ouderen vermaken zich prima tijdens de Zondagmiddagpodium optredens.

Vogelenzang - Zondag 2 oktober 
neemt een gids van Landschap Noord-
Holland je mee door een apart 
gedeelte van Buitenplaats Leyduin bij 
Vogelenzang: Woestduin en Vinken-
duin. Het is prachtig wandelen op de 
vele buitenplaatsen in Zuid-Kenne-
merland. Zeker als je meeloopt met 
een gids van Landschap Noord-
Holland. Tijdens deze excursie over 
Woestduin en Vinkenduin, onderdelen 
van Buitenplaats Leyduin, hoor je ook 
van alles over de achtergronden van 
bossen en dreven. De buitenplaatsen 
kennen een lange en rijke geschie-
denis. In vroeger tijd verbleven hier 
roemruchte families gedurende de 

zomer om zo de stinkende stad te 
ontvluchten. Ze wilden zich vermaken 
en deden hun best indruk te maken 
en lieten hun geld rollen. Daardoor 
kan nog steeds genoten worden van 
de lanen, waterpartijen, heuvels, 
bijzondere bomen en chique 
gebouwen en natuurlijk ook van de 
dieren en planten die hier leven. Het is 
niet mogelijk om ter plekke aan te 
sluiten. Aanmelden is verplicht en kan 
via www.gaatumee.nl. Verzamelen op 
de parkeerplaats van Buitenplaats 
Leyduin, op de grens van Vogelenzang 
en Heemstede, aan de Woestuinweg 
4. De wandeling begint 2 oktober om 
11.00 uur en duurt tot circa 12.30 uur.

Wandelen door Vinkenduin en 
Woestduin in Leyduin

Woestduin. Foto: Ilse Miedema

jaren veertig tot zestig. Het seizoen 
wordt afgesloten in Dorpshuis 
Zwanenburg-Halfweg, waar op 
Tweede Kerstdag de band Jazz Match 
in sprankelende kerstsfeer zal 
optreden. Al vele seizoenen lang 
doen de vrijwillige programmeurs van 
het Zondagmiddagpodium hun best 
om voor alle senioren in Haarlemmer-
meer aantrekkelijke voorstellingen te 
plannen. Ook dit najaar is het ze weer 
gelukt om een programma samen te 
stellen met zowel klassieke- als volks-
muziek, pop of klezmer en zowel 
cabaret, kleinkunst, musical, jazz als 
toneel, dans en volksdans. De dertien 
optredens zijn verdeeld over de 
dorpshuizen in Badhoevedorp, 
Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuw-
Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen en 
Zwanenburg-Halfweg. Het reserveren 
van kaarten is aan te bevelen, maar 
niet verplicht. Het reserveren kan op 
vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur per 
telefoon: 023-5698873. Per e-mail kan 
vóór vrijdag 9.00 uur naar zondag-
middagpodium@meerwaarde.nl 

Morning voor Little 
Ladies in Cinema
Amstelland - Zondag 2 oktober 11.30 
uur is het tijd voor de Little Ladies 
Morning met de �lm Mis�t The Switch 
in Cinema Amstelveen. Alle jeugdige 
bezoekers worden ontvangen met iets 

lekkers en een glaasje en na a�oop 
staat een goed gevulde goodiebag 
klaar. Noah (Stefania) maakt The Switch 
van haar leven wanneer ze niet naar 
het Hoogland mag en verplicht naar 
het Lorentz moet. Samen met haar 
bestie Jessey bedenkt ze een geniaal 
plan: wat als ze wisselen van identiteit 

en daarmee van school? Alles lijkt te 
werken, tot ze op het Hoogland als 
Mis�t wordt bestempeld. Lukt het haar 
ondanks haar geheim een Mis�t squad 
te vinden en alsnog mee te doen aan 
Dance United, dé danswedstrijd voor 
scholen? Kijk op www.cinemaamstel-
veen.nl voor alle �lms, tijden en data.
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Aalsmeer - Afgelopen week werd de 
droombaan van de 6-jarige Meeke 
uit Aalsmeer voor één dag waarge-
maakt. Sterrenchef Margot Reuten, 
de enige Nederlandse vrouwelijke 
chef met twee Michelin sterren, nam 
Meeke mee de keuken in van sterren-
restaurant Da Vinci en Maasbracht en 
leerde haar alles over het runnen van 
een eigen sterrenrestaurant. Zo 
mocht Meeke brooddeeg rollen, 
verse pasta maken, een toetje 
versieren en opdienen en natuurlijk 
proeven! Meeke kreeg bij binnen-
komst een witte kookout�t aan met 
op de borst de tekst ‘women of the 
year’. Een hele eer, want dit is de 
koksjas die Margot ontving in Japan 
om de Relais et Châteaux award in 
ontvangst te nemen in 2017 voor 
‘Woman of the Year’, vertelde ze aan 
Meeke en haar ouders. Margot nam 
de tijd voor Meeke en leerde haar 
alles over de gerechten. Ook haar 

ouders mochten meekijken hoe hun 
dochter hielp bij het maken van een 
sterrendiner. Naderhand bleven 
Meeke en haar ouders dineren en 
kreeg ze ook nog een gesigneerd 
kookboek mee naar huis.

6-Jarige Meeke uit Aalsmeer 
een dag sterrenchef-kok

Kudelstaart - Vrijdag 23 september 
organiseerde groep 8 van OBS Kudel-
staart Dalton het jaarlijkse startfeest. 
De leerlingen van groep 8 halen 

traditiegetrouw geld op voor hun 
schoolkamp. Tijdens het startfeest 
kon er eten en drinken gekocht 
worden en konden kinderen spelle-

Startfeest op OBS Kudelstaart

tjes spelen of zich laten schminken. 
Ook was er een plantenverkoop en 
een loterij.
Weken van voorbereiding gingen 
eraan vooraf. De leerlingen 
bezochten ondernemers in Kudel-
staart en Aalsmeer om te vragen of 
zij ze wilden sponsoren. Heel veel 
ondernemers hebben meegewerkt 
en hebben prijzen voor de loterij 
geschonken. Ook werden er heel veel 
planten en bloemen gesponsord 
voor de plantenverkoop. Er werd 
zelfs een palet met 105 zakken tuin-
aarde afgeleverd. 
Na hard werken en een hele gezellige 
avond, is de opbrengst van het start-
feest 2391,92 euro. De leerlingen 
willen nogmaals alle ondernemers 
bedanken voor hun bijdrage! Zonder 
hen was zo’n mooie opbrengst niet 
mogelijk geweest.

Aalsmeer – Goed nieuws voor alle 
basisschoolleerlingen in Aalsmeer. 
Afgelopen week ontvingen ze van 
Sjors Sportief en Sjors Creatief weer 
de ‘Sjorsboekjes’. Hiermee kunnen ze 
dit hele schooljaar veel verschillende 
sport- en cultuuractiviteiten 
ontdekken, vaak gratis. Na de eerste 
succesvolle editie aan het begin van 
2022 is er nu een Sjors boekje voor 
heel het schooljaar 2022-2023. Van 
badminton en turnen tot en met 
dansen en scouting: dankzij Sjors 
Sportief en Sjors Creatief kunnen 
basisschoolleerlingen in Aalsmeer 
vrijblijvend ontdekken welke sport of 
creatieve activiteit het beste bij ze 
past. Afgelopen week ontvingen ze 
het ‘Sjorsboekje’. Dat staat vol met 
activiteiten die ze vaak gratis kunnen 
ontdekken.

Kennismaken met sport en cultuur
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een 
initiatief van Team Sportservice in 
samenwerking met de regionale 
sportverenigingen, cultuurorganisa-
ties en andere activiteitenaanbieders. 
Esther de Heij, projectcoördinator: 
“Zowel Team Sportservice als 
gemeente Aalsmeer vinden het 
belangrijk dat zoveel mogelijk 
kinderen kennismaken met sport en 
cultuur. Sjors maakt het voor basis-
schoolleerlingen mogelijk om het 
veelzijdige aanbod aan sport- en 
cultuuractiviteiten in onze gemeente 
te ontdekken. Zónder dat ze daarbij 
meteen lid hoeven te worden. En in de 
meeste gevallen is het nog gratis ook.”

De Sjors-formule
Sjors wordt al voor de tweede keer 

ingezet in de gemeente Aalsmeer. 
Naast Aalsmeer en Kudelstaart heeft 
de formule zich al in ruim 130 
gemeentes in Nederland bewezen. 
Een gebruiksvriendelijk digitaal 
inschrijfsysteem zorgt ervoor dat 
kinderen zich heel eenvoudig 
kunnen inschrijven voor proe�essen 
bij een sportvereniging of cultuurin-
stelling. Tegelijkertijd biedt het de 
aanbieders van sport en cultuur een 
uitgelezen kans om nieuwe, jonge 
leden aan zich te binden.

Inschrijven voor activiteiten
Het aanbod wordt gepresenteerd in 
het Sjorsboekje, dat leerlingen van 
groep 1 tot en met 8 van alle basis-
scholen in Aalsmeer op school mee 
naar huis hebben gekregen. De Heij: 
“Inschrijven voor de activiteiten kan 
via de website www.noordhollandac-
tief.nl. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat het een succes wordt. Hopelijk 
overtreft het aantal inschrijvingen 
onze verwachtingen.”

Sjors Sportief en Sjors Creatief 
actief in gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - Buurtwerk gaat opnieuw 
voor kinderen uit de groepen 7 en 8 
van de basisscholen het trainingspro-
gramma ‘Citytrainer Junior’ 
aanbieden. In het voorjaar is dit 
programma al succesvol gedraaid. 
Aan het einde van het programma is 
een grote, feestelijke certi�caatuitrei-
king gehouden waarbij de gloed-

nieuwe citytrainers in het zonnetje 
werden gezet. Er zijn inmiddels 
binnen alle gebieden in de gemeente 
trainers actief! Citytrainer Junior is 
een programma dat bestaat uit zes 
bijeenkomsten waarin de jongeren-
werkers kinderen handvaten geven 
om zelf sportieve en/of creatieve 
activiteiten op te zetten en hun 

Citytrainer Junior door Buurtwerk 
voor kinderen uit groepen 7 en 8

ideeën uit te voeren. Denk hierbij aan 
een etentje voor ouders of wijkbewo-
ners, een disco voor de onderbouw, 
een �fa-toernooi of een actie voor 
het goede doel. 
De training is ingericht volgens vier 
vaardigheden: presentatie, samen-
werken, ontwikkelen en organiseren 
& begeleiden. Deelnemers scherpen 
hun sportieve, creatieve, organisato-
rische en sociale vaardigheden aan. 
Als een kind de training goed heeft 
doorlopen zal hij/zij een certi�caat 
ontvangen. Vervolgens kan het kind 
zijn/haar talenten en geleerde vaar-
digheden inzetten op school of in de 
wijk! De training van Buurtwerk vindt 
plaats in Place2Bieb aan de Graaf 
Willemlaan 1 in Kudelstaart. De 
bijeenkomsten vinden plaats op 
maandagen van 15.30 tot 17.00 uur. 
De eerste bijeenkomst wordt 
gehouden op 3 oktober. Heeft u een 
kind dat in groep 7 of 8 zit en het 
leuk zou vinden om mee te doen? 
Aanmelden kan via khalid.afakir@
gro-up.nl. Deelname is gratis. 
Inschrijving is mogelijk tot 2 oktober 
aanstaande. 

Aalsmeer – Op de Jozefschool heeft 
vorige week het Smaakfeest plaats 
gevonden. Het Smaakfeest is een 
feestelijke ochtend waarbij de leer-
lingen van groep 6 van alles leren 
over smaak, voeding en voedsel. 
Door te ruiken, voelen, proeven, 
horen en te zien verkennen kinderen 
het eten. 
Naast het opdoen van alle kennis 
over verschillende smaken hebben 
de kinderen ook een lekkere en 

gezonde lunch bereid voor de hele 
school. Bij het Smaakfeest waren ook 
enthousiaste ouders betrokken die 
de leerlingen hebben ondersteund 
bij de diverse proe�es.
De hele ochtend is mede mogelijk 
gemaakt door JOGG Aalsmeer die dit 
initiatief van harte ondersteunt. De 
leerlingen (en ouders) hebben een 
zeer leerzame en voedzame ochtend 
gehad en kijken terug op een super 
leuk Smaakfeest!

Smaakfeest op de Jozefschool

Schaken: Topduel bij 
jeugdcompetitie AAS
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 23 
september stond het topduel Merlijn 
tegen Shakya in de planning tijdens 
de jeugdcompetitie van Schaakclub 
AAS. Shakya verdedigde zich dapper, 
maar de ervaring van Merlijn had 
toch de overhand, 1-0 derhalve. En 

Merlijn ongedeeld aan kop. Rune was 
terug van vakantie en versloeg Maks. 
Eva was weer hersteld van de neder-
laag van vorige week en versloeg 
Naksh. Nieuwkomer Stan, lid 
geworden op de braderie samen met 
zijn zus, begon goed door Sam te 
verslaan. Brian was jammer genoeg 
afwezig, waardoor Rink uitgeloot 
werd. Kijk voor alle uitslagen, de 
stand en meer informatie op
 www.aas.leisb.nl.

Bosdierenfeest op 
Boerenvreugd
Aalsmeer - Bij kinderboerderij Boerenvreugd wordt op 
zondag 2 oktober het bosdierenfeest gevierd. Er zijn 
leuke spelletjes met bosdieren te spelen en in de info-
hoek is informatie te vinden over eekhoorns. Kinderen 
kunnen stenen schilderen en vosjes knutselen. De grote 
(verwarmde) tent wordt opgezet op het plein, zodat het 
feestje ook bij minder mooi weer gewoon door kan 
gaan. Deelname aan de activiteiten is gratis, maar varken 
Beer staat klaar om donaties in ontvangst te nemen. Het 
adres van de kinderboerderij is Beethovenlaan 118 in de 
Hornmeer en Boerenvreugd is ieder weekend, zaterdag 
en zondag, open van 10.00 tot 16.30 uur. Van dinsdag tot 
en met vrijdag zijn bezoekers al vanaf 9.30 uur welkom. 
Het bosdierenfeest zondag is van 11.00 tot 15.00 uur.
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Kudelstaart - De eerste speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye in de Proosdijhal van 
Kudelstaart werd gewonnen door 
Marco Cornelisse. Hij won de �nale 
van Tim van de Poel. Hij sloeg 
hiermee een dubbelslag want de 
eerste speelavond was tegelijkertijd 
ook de Open Kudelaart 2022. Er 
waren echter nog drie niveaus. Albert 
Schild en Edwin van Schie bereikten 
de halve �nales van het tweede 
niveau, maar de �nale ging tussen 
Joris Voorn en Huib Gootjes. Voor 
Huib was het zijn vijftigste (!) �nale 
ooit (in alle niveaus), en hij won 
uiteindelijk deze avond voor de 
tiende keer ooit het tweede niveau. 
In de �nales van het derde en het 
vierde niveau was grappig genoeg 
sprake van een herhaling van zetten. 
In de poule had Gerard Elderenbosch 
nog knap van Johan Witte gewonnen, 
maar in de �nale van het derde 
niveau kwam Johan alsnog als 
winnaar boven drijven. Ronald Baars 
daarentegen won twee keer op één 
avond van George Middel, in zowel 
de poule als de �nale van het vierde 
niveau wist Ronald aan de goede 

kant van de score te blijven. Toch was 
George enigszins tevreden, want het 
was zijn eerste �nale ooit. Gilbert van 
Eijk had met een mooie 116 �nish 
voor de zevende keer ooit de hoogste 
uitgooi van de avond. Morgen, 
vrijdag 30 september, begint om 
20.00 uur de volgende speelavond in 
de Proosdijhal. De Poel’s Eye is laag-
drempelig voor zowel dames als 
heren. Dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn eigen 
niveau terecht. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Aalsmeer - Het zondagteam van FCA 
heeft een grote metamorfose onder-
gaan. Veel jeugdspelers van O 19 
hebben de stap gemaakt om bij de 
selectie van de zondag te gaan 
spelen. Dit heeft voor het team een 
gewenningsperiode nodig om aan 
het iets snellere niveau te komen wat 
wel vereist is. De bekerwedstrijden 
zijn redelijk succesvol verlopen. Winst 
tegen SCW uit Rijsenhout en Schoten 
uit Haarlem en een verliespartij tegen 
Davo United, alle drie de vereni-
gingen ook spelend in de 3e klasse 
KNVB, gaf goede hoop voor een mooi 
resultaat in de eerste competitiewed-
strijd tegen PVC uit Utrecht. De eerste 
15 minuten een licht overwicht voor 
FCA, maar door veel onzorgvuldige 
passing en daardoor balverlies 
leverde dit geen kansen op. Ook PVC 
was weinig voor het doel te vinden 
van Sem. Tot aan de 25e minuut. Uit 
een corner stond Luca Pieter 
volkomen vrij en kon de bal ongehin-
derd het doel in koppen. Tot aan de 
rust kabbelde de wedstrijd voort 
zonder kansen aan beide kanten. 
Ruststand 1-0 voor PVC. In de rust 

werd er een wijziging in het team 
doorgevoerd. Het leverde in de eerste 
10 minuten direct twee kansen op. 
Helaas werden de inzetten van FCA 
niet verzilverd. Na 15 minuten een 
scrimmage voor de goal van FCA en 
helaas zag de scheidsrechter hier een 
overtreding in van Sem en kende een 
strafschop toe aan PVC. Deze werd 
onberispelijk ingeschoten: 2-0. Na dit 
doelpunt ging FCA iets meer risico 
nemen wat een paar kansjes ople-
verde voor PVC. In de 25e minuut een 
schot van Jeroen wat op de lat 
belandde. De terug ketsende bal 
kwam voor de voeten van Fiston 
maar zijn inzet ging net langs de 
verkeerde kant van de paal. In de 40e 
minuut scoorde PVC de 3-0. In de 
laatste minuut redde Mo nog de eer 
met een afstandsschot: 3-1. Er moet 
wel bij vermeld worden dat de keeper 
van PVC niet vrijuit ging bij dit doel-
punt. Aanstaande zondag 2 oktober 
is Taurus uit Delft de tegenstander 
van FCA en kunnen de jongens laten 
zien waar ze toe in staat zijn. Aanvang 
wedstrijd 14.00 uur op het sportcom-
plex in de Hornmeer.

Voetbal: Verlies FC Aalsmeer 
zondag tegen PVC Utrecht

Kudelstaart - RKDES organiseerde 
afgelopen zaterdag het allereerste 
walking football toernooi in haar 
90-jarig bestaan. Bij walking football 
is het niet toegestaan om te rennen, 

slidings te maken, de bal mag niet 
hoger dan heuphoogte en je speelt 
zes tegen zes zonder keeper op een 
klein veld. Een leuke nieuwe manier 
van voetbal waarbij iedereen die kan 

Eerste walking football toernooi 
bij RKDES een groot succes

De winnaar van het eerste walking football toernooi: Team Garage Du Pau.

lopen ook kan voetballen! Het bleek 
echter toch dat veel (oud) leden wat 
koud water vrees hadden voor deze 
variant op voetbal. Het toernooi werd 
daardoor gespeeld met vijf teams. 
Maar wat voor een teams! Van 15 tot 
70 jaar, gemengd, voetballers en 
spelers die nog nooit op een voetbal-
veld hadden gestaan. Een zeer gemê-
leerd gezelschap dus. De wedstrijden 
gingen in zeer goede harmonie en er 
is ontzettend veel gelachen, niet in 
de laatste plaats omdat het er soms 
ook zeer komisch uitzag. Toch werd 
iedereen nog fanatiek, werden menig 
zweetdruppels geproduceerd en blijk 
je ook van walking football spierpijn 
te kunnen krijgen. Maar er werd ook 
eerlijk en sportief gespeeld dus 
zonder blessures kon iedereen onder 
de douche. Natuurlijk wordt een toer-
nooi niet alleen om het plezier 
gespeeld. Uiteindelijk ging, op doel-
saldo, het team Garage Du Pau met 
de beker ervandoor. En daarna was 
het tijd voor een hele gezellige derde 
helft. Zeker voor herhaling vatbaar!

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 24 
september reisde VZOD/FIQAS 1 af 
naar Assendelft om tegen Furore de 
derde competitiewedstrijd te spelen. 
Na de winst van vorige week wilden 
de korfballers dit graag herhalen 
natuurlijk. Maar dit ging niet vanzelf. 
De wedstrijd werd pas in de tweede 
helft gespeeld, het team bleef tot het 
laatst toe strijden en dit werd 

beloond met een 14-15 overwinning. 
Na een matige eerste helft, was de 
ruststand 6-3. Mede door de boom-
lange heren van de tegenstander 
had VZOD moeite om in het ritme te 
komen. Het fel uitverdedigen van 
Furore zorgde ervoor dat het tempo 
vertraagde. De rust zorgde voor de 
ommekeer; VZOD vond de aanslui-
ting door twee snelle doelpunten. 

Korfbal: Hard werkend VZOD 
wordt beloond met winst

Vanaf dat moment werd de spanning 
opgevoerd; Furore behield in eerste 
instantie de voorsprong, maar voelde 
de hete adem van VZOD in de nek. 
Zeven minuten voor het eind kwam 
de gelijkmaker op het scorebord: 
13-13 en twee minuten later kwam 
VZOD/FIQAS op voorsprong. Na nog 
vijf zenuwslopende minuten waarin 
Furore eerst weer langszij kwam, 
maakte Josine Verburg in de laatste 
minuut de beslissende goal waarmee 
de eindstand 14-15 werd.
Na een matige eerste helft, bleef 
VZOD als team strijden en wist 
daarmee de volle winst mee naar 
huis te nemen. Zoals coach Joe Rijp-
kema het samenvatte: “Het harde 
werken is beloond.” Doelpunten 
werden gemaakt door Vincent Algra, 
Thomas van der Zwaard, Arian Maat, 
Tessa Kunst, Laura Viet, Ruben Maat, 
Miriam Vermeulen en Josine Verburg. 
Komende zaterdag 1 oktober wil 
VZOD de zegereeks voortzetten in de 
thuiswedstrijd tegen Fortissimo uit 
IJsselstein. Om half vier op het eigen 
complex aan de Wim Kandreef ligt de 
bal op de stip, supporters zijn van 
harte welkom!

Aalsmeer - De handballers van 
Green Park Aalsmeer hebben ook de 
vierde wedstrijd in de BeNe League 
gewonnen. Tegen het altijd lastige 
Hurry-Up boekte Aalsmeer afgelopen 
zaterdag 24 september in Zwarte-
meer een 31-27 winst. De Green Park 
heren begonnen geconcentreerd aan 
de wedstrijd en pakten gelijk de 
leiding. De rust gingen de teams in 
met 12-14 voor Aalsmeer. In het 
tweede deel bleef Green Park scherp 
en wist een voorsprong op te 
bouwen van vier punten. Hurry-Up 
gaf zich echter nog niet gewonnen 
en wist zelfs terug te komen tot een 

gelijke 25-25 stand. Waar Hurry-Up in 
de eindsprint enkele keren doel 
miste, bleef Aalsmeer goed overzicht 
houden, wel scoren en uiteindelijk 
winnen. Green Park Aalsmeer gaat 
aan kop in de BeNe League samen 
met Hubo Handbal, elk 8 punten. Het 
Belgisch-Limburgse team (fusie sinds 
dit seizoen tussen Initia Hasselt en 
Handbal Tongeren) is aanstaande 
zaterdag 1 oktober de tegenstander 
van Green Park. Het betreft voor 
Aalsmeer een uitwedstrijd. Aanvang 
is 20.15 uur en deze ontmoeting 
tussen de koplopers is te volgen via 
livestream.

Handbal: Green Park Aalsmeer 
heren nog ongeslagen!

Aalsmeer - De Aalsmeerse Tara 
Noordman heeft bij haar debuut in 
het sterk internationale deelnemers-
veld bij het IMBA EK dames motor-
cross de titel ‘beste 85cc motor-
crosser’ weten te veroveren. In de 
�nale van het IMBA EK motorcross 
liet de Belgische Ste� Laier zich in 
het Duitse Kleinau tot Europees 
IMBA-kampioen kronen. 

Vier meiden uit Nederlandse selectie 
wisten in het totaalklassement de 
tweede tot en met de vijfde plaats 
voor zich op te eisen. Door de sterke 
prestaties van de negenkoppige 
oranje afvaardiging eiste Nederland 
de landentitel voor zich op. Tara 
Noordman eiste daarnaast een 
opmerkelijke rol op. De Aalsmeerse 
motorcrosser legde in het eindklas-

Tara Noordman uit Aalsmeer 
beste 85cc motorcrosser op EK

sement van het internationale 
motorcrossgeweld beslag op de 
elfde plek. 
Opzienbarender is dat Tara naar huis 
ging met de trofee voor de beste 
85cc rijdster. En dat verraste haar. “De 
prijs is pas tijdens de wedstrijd zelf in 
het leven geroepen”, reageerde ze. 
Niet dat ze het vervelend vond om 
de prijs te krijgen. Ze was er mega-
trots op. Maar vooral ook op haar 
elfde plek in het klassement. “Het is 
best een sterk en groot deelnemers-
veld”, beoordeelde ze haar kennisma-
king met het internartionale circuit. 
“Mijn kracht? Veel meisjes gingen 
onderuit, ik denk dat ik wat steviger 
en stabieler op mijn motor zit.”

Darten: Huib ootjes wint nale 
in tweede niveau bij Poel’s Eye

Finalist Joris en winnaar van het 
tweede niveau: Huib Gootjes.
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 24 september 
speelde FCA MO17-2 thuis tegen de 
meiden van de Koninklijke HFC 
MO17-1. uit Haarlem. In heerlijk 
bewolkt voetbalweer begon de 
wedstrijd een halfuur te laat, verve-
lend voor de meiden die al in tenue 
op het veld stonden. Om 12.30 uur 
begon eindelijk de wedstrijd en 
beide teams gingen pittig van start. 
Aanval na aanval golfde heen en 
weer maar door de goed spelende 
defensies kregen beide keepsters 
weinig te doen. De rust brak dan ook 
aan met een brilstand: 0-0.
Na de rust begonnen de meiden van 
de Koninklijke HFC wat sterker aan 
de tweede helft. De FCA defensie 
kwam wat meer onder druk te staan. 
In de 12e minuut ontstond er een 
scrimmage voor het FCA doel, twee-
maal werd een HFC schot nog 

geblokt maar het derde HFC schot 
trof doel: 0-1. De Koninklijke HFC 
meiden wilden nu doordrukken. 
Waarom dit moest gebeuren met 
grove tackles, waar FCA speelsters 
Isabelle en Pien de dupe van werden, 
is een raadsel. Zelfs de leider van de 
tegenpartij waarschuwde een eigen 
speelster dat zij moest ophouden 
met doorlopen op de FCA keepster 
en schelden, want dat zij anders uit 
het veld gestuurd kon worden. 
Scheidsrechter Mark was te lief voor 
de tegenpartij. De FCA meiden 
raakten door dit gedoe toch wat van 
slag. Nu werden ballen klakkeloos 
weggetrapt om lijf en leden te 
sparen. Het kon dan ook niet 
uitblijven dat de Koninklijke HFC 
meiden nog tweemaal wisten te 
scoren. Eindstand: 0-3. Jammer dat er 
teams zijn die alleen kunnen winnen 
door tegenstanders met schoppen 
en schelden uit hun spel te halen. 

Voetbal: FCA MO17-2 verliest 
geflatteerd van HFC met 0-3

Jet van FC Aalsmeer legt een tegenstandster in de luren. Foto: Ruud Meijer

Kudelstaart - Afgelopen zondag 
speelden de C jongens van RKDES 
hun handbalwedstrijd thuis in de 
Proosdijhal tegen de jongens en 
meiden van Havas uit Almere. Beide 
teams stonden tot dat moment onge-
slagen in de competitie, dus een 
spannende wedstrijd op komst. De 
jongens van RKDES konden rekenen 
op vaste invalkracht Jente, die haar 
mannetje wel staat tijdens haar inval-
beurten. De wedstrijd begon stroef, 
beide teams hadden moeite om tot 
scoren te komen. Uiteindelijk was het 
Justin die namens RKDES de score 
opende. Daarna ging het over en 
weer gelijk op. RKDES had meer 
kansen, maar had moeite om de 
sterke keeper van Havas te passeren. 

De ruststand was uiteindelijk nipt in 
het voordeel van RKDES (9-8). In de 
tweede helft was het Havas die 
vloeiend van start ging door drie keer 
achter elkaar het doel van RKDES te 
vinden en de voorsprong overnam. 
Gelukkig herpakten de Kudelstaarters 
zich door een paar mooie snelle 
aanvallen en acties van onder meer 
Martijn en Mees. Ook verdedigend 
werd RKDES weer wat sterker en werd 
de achterstand omgebouwd naar een 
voorsprong van vier punten. Dit 
hielden de mannen en dame van 
RKDES vol tot het eindsignaal klonk, 
waardoor de eindstand uiteindelijk 
19-15 was. Een mooie wedstrijd met 
een knappe overwinning maar vooral 
een geweldige teamprestatie!

Handbal: Knappe overwinning 
voor jongens RKDES C1 KORT

KLAVERJASSEN BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt op de woensdagavond 
gekaart in het Dorpshuis door 
leden van klaverjasclub De 
Geluksvogels. De aanvang is 
20.00 uur en kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Op 21 
september is Willy Mulder eerste 
geworden met 5826 punten en 
is de poedelprijs uitgereikt aan 
Gerard Presser met 3842 punten.

KLAVERJASAVOND IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op donderdag 6 
oktober wordt er weer een 
klaverjasavond georganiseerd 
door Oostend in het Middel-
punt. De aanvang is 20.00 uur en 
de zaal gaat vanaf 19.30 uur 
open voor ko�e, thee en 
inschrijving. Het inleggeld 
bedraagt 1,50 euro per persoon 
per avond. Het kaarten op 22 
september is gewonnen door 
Paul Könst met 6402 punten, 
gevolgd door Jan Treur met 
5630 en Kees Kooyman met 
5550 punten. Hekkensluiter was 
Lida de Nooij met 3310 punten. 

LAATSTE FIETSTOCHT VAN 
DE PEDAALRIDDERS

Aalsmeer - De pedaalridders 
van de OVAK staan donderdag 
13 oktober weer op de pedalen. 
Dit is tevens de laatste �etstocht 
van het seizoen. Gestart wordt 
om 10.30 uur bij restaurant ‘t 
Wapen van Aalsmeer in de 
Dorpsstraat. De tocht gaat rich-
ting de Ronde Hoep en is onge-
veer 43 kilometer. De kosten 
voor deze dag bedragen 40 euro 
per persoon. Opgeven kan tot 5 
oktober bij het secretariaat van 
de ouderenvereniging. De tocht 
is alleen voor leden van de 
OVAK.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 1 oktober:
F.C. Aalsmeer
A.S.C. 1 - F.C.A. 1 15.00 u
Z.O.B. 2 - F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 3 - asv.Bl.wit 3 14.30 u
F.C.A. 4 - Argon 7 14.30 u
Hoofddorp 2 - F.C.A. 5 13.45 u.
Amstelveen 6 - F.C.A. 6 12.00 u
F.C.A. 7 - RKDES 4 12.00 u
Roda’23 35+1 - F.C.A. 35+1 14.30 u
DSOV J019-1 - F.C.A. J019 – 1 11.00 u
F.C.A. VR1 - V.I.O.D. VR1 14.30 u
F.C.A. VR2 - Ouderkerk VR3 12.00 u
O.F.C. VR1 - F.C.A. VR3 12.00 u
FCA M017 -1 - Buitenveldert 14.30 u
S.C.W.
RKDES 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Legm.vogels 3 - S.C.W. 2 13.00 u
S.C.W. 3 - RKAVIC 2 14.30 u
S.C.W. 4 - E.D.O 3 12.00 u
RKDES 3 – S.C.W. 5 12.30 u
Sloten J019-1 – SCW J019-1 11.45 u
Legm.vogels 35+ - SCW 35+ 15.00 u
SCW 45+ - Van Nispen 45+ 14.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
De Meer 2 - R.K.D.E.S. 2 12.30 u
R.K.D.E.S. 3 - S.C.W. 5 12.30 u
F.C.A. 7 - R.K.D.E.S. 4 12.00 u
Graveland - RKDES J019-1 13.15 u
RKDES VR1 - Graveland VR3 10.30 u.
Zondag 2 oktober:
F.C.A. 1 - Taurus 1 14.00 u.
F.C.A. 2 - Hoofddorp 7 11.30 u
F.C.A. 3 – B.S.M. 2 12.00 u

Kudelstaart - Getooid in shirts met 
lange mouwen vanwege de drei-
gende lucht boven het sportpark 
trad RKDES 2 aan voor de eerste 
competitiewedstrijd tegen Argon 3. 
Na de zegetocht in de bekerpoule 
was dit weer een nieuwe uitdaging. 
Beide ploegen begonnen dan ook 
voorzichtig aan de wedstrijd door 
achterin de bal rond te spelen. 
Na een kwartier wierp RKDES de 
schroom van zich af en begon de 
aanval te zoeken. Op de linkerkant 
stond de tandem Ruben en 
Benjamin, ook wel bekend als ‘The 
Fast and the Furious’. Al snel maakten 
zij deze koosnaam waar door in 
minuut 14 samen een aanval op te 
zetten die door Benjamin succesvol 
werd afgerond: 1-0. Argon was niet 
onder de indruk en ging op jacht 
naar de gelijkmaker. Even later was 
het al raak, echter de attente grens-
rechter vlagde terecht voor buiten-
spel. Toen was het weer RKDES dat 
bijna scoorde, toen eenmanslucht-
macht Kees de bal nipt over kopte.
Inmiddels was Ruben helemaal warm 
gedraaid en stormde hij dreigend op 
de rechtsback van Argon af. Na een 
serie schijnbewegingen was de 
rechtsback zo duizelig dat hij omviel 
en Ruben de bal kon klaarleggen 
voor Roald die vakkundig afwerkte: 
2-0. Argon gaf niet op en werd 1 
minuut later beloond. Een vrije trap 
landde op de lat boven Björn waarna 
de bal eenvoudig ingekopt kon 
worden: 2-1. Maar de koek was nog 
niet op in de eerste helft. Ruben 
zocht nogmaals de achterlijn op en 
wist wederom Roald te vinden die de 
3-1 intikte. In de kleedkamer had 
Argon zich opgepept voor een krach-
tige tweede helft. Bryan moest nadat 
de keeper al gepasseerd was de bal 
voor de lijn weghalen om de 

aansluittre�er te voorkomen. Op 
links ontsnapte Benjamin weer eens 
aan de aandacht van de back, maar 
de keeper wist zijn schot te keren. 
Vervolgens was het weer Argon aan 
de andere kant van het veld, de 
bonkige spits kopte rakelings over. 
Toen sloeg het noodlot toe, een 
speler verstapte zich en Argon moest 
noodgedwongen met tien man 
verder. Wat volgde was een waar 
bombardement van schoten op het 
doel van de arme Argon-keeper. 
Maar noch Boy, Laurens, Reno of 
Niels wisten hem te passeren. Argon 
wist bijna nog te scoren, maar de 
paal stond in de weg. Uiteindelijk 
bleef het 3-1 voor RKDES, een 
verdiende overwinning waar niets op 
af te dingen viel. RKDES kon zichzelf 
alleen verwijten dat er niet meer 
gescoord was, wellicht dat coach 
Michael daar een training aan kan 
besteden. Man of the match zonder 
twijfel Ruben, die net als Tadic laatst 
tegen Herenveen, maar liefst alle drie 
de assists leverde! 

Overige voetbal-uitslagen:
RKDES 1 - Nieuwkoop: 2-0
FCA 1 zaterdag - ESTO: 2-4
FCA Vr1 - Loosdrecht: 4-1
FCA 1 zondag - PVC: 1-3

Voetbal: Vlotte competitiestart 
voor RKDES 2

Man of the Match: Ruben.

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Westeinder Zeilwed-
strijden is de samenwerking van de 
zes ‘zeilende’ watersportverenigingen 
aan de Westeinderplassen, inclusief de 
windsurfclub. Jaarlijk staat een aantal 
regatta’s op de agenda, waaronder de 
Grand Prix d’Aalsmeer in de internatio-
nale Drakenklasse, de ontmoeting van 
de Ronde en Platbodems en de Grote 
Prijs van Aalsmeer bij het surfen 
(zondag 2 oktober vanaf het Surfei-
land). De bestuurders van deze vereni-
gingen ontmoeten elkaar zelf ook 
eens per jaar op het water. Al een 
generatie lang laten zij hun eigen zeil-
kunsten zien met de BoBo-
wedstrijden. Dit jaar vanaf de WV 
Westend op de Kleine Poel. Westend 
bestond in 2017 100 jaar en heeft toen 
de WZW Sextant-Cup als wisselprijs 
beschikbaar gesteld. Het zwaar uitge-
voerd sextant in een massief kistje is 
een juweeltje op zich. Westend moest 
deze prijs de eerste jaren afstaan aan 
het team van de WV Aalsmeer en van 
de Gemeente Aalsmeer. Alle WZW 

verenigingen streden er opnieuw om, 
inclusief een team van de Gemeente 
Aalsmeer, met aan boord burge-
meester Gido Oude Kotte, wethouder 
Bart Kabout en fractievoorzitter Jelle 
Buisma. Het team kon zich goed hand-
haven, maar slaagde er niet in de 
Sextant-Cup andermaal op de burge-
meesterskamer te kunnen plaatsen. 
De wedstrijden werden geleid door 
Rogier Hassink en Merten Tijsma, met 
als directe judge in een volgboot op 
het water, Ken Breken. De teams 
werden voor matchraces (bootje-
tegen-bootje en dat waren dan de 
J22’s van de WV Aalsmeer) ingedeeld 
in twee groepen van vier. Hieruit 
kwam een �nalerace tussen WV 
Westend en WV de Residentie. Uitein-
delijk won Westend als gastheer de 
�nale nipt en mag voorzitter en team 
captain Kees de Boo de WZW-
Sextantcup een jaartje in het fraai 
vernieuwde clubhuis met veel nostal-
gische watersportdecoraties showen. 
Na een sfeervolle prijsuitreiking wordt 
al weer uitgezien naar de ontmoeting 
in 2023.

Wedstrijdzeilen: Eigen Sextant-
cup jaartje voor WV Westend






