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Met hartslag 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op zondag 29 
september rond tien voor 
twaalf in de avond zijn de 
hulpdiensten gealarmeerd 
voor een reanimatie in de
Berkenlaan. De politie, am-
bulancedienst en brand-
weer zijn ter plaatse gegaan. 
Er is direct gestart met de re-
animatie en met succes. De 
72-jarige inwoner is met hart-
slag vervoerd naar een zie-
kenhuis.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.meerse.nl

Hagelschade? 
Welke hagelschade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker - Aalsmeer

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer

T (020) 647 8001 • E info@abspijnaker.nl

abspijnaker.nl

Plan prima, randvoorwaardelijke zaken nog discussiepunt

Bijpraten over het Waterfront

Uitgangspunten bij het WaterUit-
gangspunten bij het Waterfront 
zijn aantrekkelijke � ets- en wan-
delroutes creëren langs de West-
einder en de recreatiemogelijk-
heden vergroten. In een kade met 
wandelpromenade, een kwart 
vlonder rond de watertoren, een 
extra vissteiger, verlenging van 
de pier, vergroten van het strand, 
een trap met toegang tot het wa-
ter, een steiger voor sloepen, een 
nieuwe trailerhelling naast het 
Surfeiland, meer schaduwplek-
ken met grote bomen, een � et-
senstalling en een uitkijkpunt lij-
ken alle fracties zich voor nage-
noeg honderd procent te kun-
nen vinden. Tijdens het overleg 
werd hier in ieder geval nauwe-
lijks met een woord over gerept. 
Vooral aandacht werd gevraagd 
voor mogelijke verkeer- en par-

keeroverlast voor de nabij gele-
gen woonwijk en de toename 
van verkeer op de Kudelstaart-
seweg en Stommeerweg. Hete 
hangijzers vanaf de aanvang van 
de presentatie van het Waterfront 
en nu nog steeds, zo blijkt. De 
conclusie na zo’n half uur: “Water-
front geen probleem, randvoor-
waardelijke zaken zijn nog wel 
een discussiepunt.” 
De planning is nu aanbesteden 
tussen november en januari, aan-
nemer aan de slag tussen februa-
ri en maart, vergunningen-proce-
dures in juni en juli met een mo-
gelijke uitloop, maar april 2020 
moet toch wel het moment zijn 
dat de eerste spade de grond in 
kan. Volgens dit schema komt de 
subsidie van de Stichting Leefom-
geving Schiphol niet in gevaar, 
maar er kon geen uitsluitsel ge-

geven worden in hoeverre SLS in 
deze � exibel is. In het informatief 
overleg worden overigens geen 
beslissingen genomen. Deze bij-
eenkomst is het best te omschrij-
ven als ‘bijpraten’ van de fracties 
met de wethouders. Het Water-
front gaat nu in commissiever-
band verder besproken worden. 
Hopelijk wordt dan wat meer tijd 
gespendeerd aan het plan zelf, 
want deze mogelijkheid om het 
recreatiegenot in Aalsmeer, aan 
de Westeinderplassen, een � in-
ke boost te geven is dit waard! Te-
recht dat wethouder Robbert-Jan 
van Duijn trots is op het plan en 
het gelopen proces. “Het is echt 
uniek dat we zo’n mooi project, 
waar zoveel mensen over mee 
hebben gedacht, in Aalsmeer 
voor elkaar kunnen krijgen.”
Bij overeenstemming volgt de 
de� nitieve beslissing in de raads-
vergadering (waarschijnlijk in de-
cember).
Door Jacqueline Kristelijn

Handhaving éénrichting door 
politie bij Oosteinderweg
Aalsmeer - Bij zowel de gemeen-
te als bij de politie zijn diverse 
klachten binnengekomen over 
de verkeersovertredingen rond 
de werkzaamheden aan de Oos-
teinderweg, gedeelte tussen de 
Noordpolderweg en de Mr. Jac. 
Takkade.
Het trottoir en de parkeerstro-
ken worden opnieuw aangelegd 
en er is afgelopen weekend geas-
falteerd. Er is nu gestart met het 
plaatsen van nieuwe beschoei-
ing. Deze werkzaamheden du-
ren volgens planning tot eind no-
vember. Om de reconstructie uit 
te kunnen voeren, is éénrichting 
ingesteld tot en met 1 november. 

De rijrichting is vanaf de Mr. Jac. 
Takkade naar de Noordpolder-
weg en het Schinkeldijkje.
Het ‘verboden in te rijden’ wordt 
volgens diverse bewoners mas-
saal genegeerd en daarom is be-
sloten door de politie en de ge-
meente om frequent te gaan con-
troleren. De politie gaat overi-
gens alleen over het handhaven, 
voor vragen over de werkzaam-
heden kan contact opgenomen 
worden met de toezicht-
houders van de gemeente via 
0297-387575. Op de website 
www.aalsmeer.nl is meer infor-
matie te vinden.
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn

Regenachtig, maar zonnige ontmoetingen

Burendag weer geslaagd
Aalsmeer -  Op diverse plekken 
in de gemeente is afgelopen za-
terdag 28 september burendag 
gevierd. Onder andere bij Place-
2Bieb in Kudelstaart waren diver-
se activiteiten gericht op het ont-
moeten van jong en oud in de 
buurt. Er stonden spelletjes klaar, 
er is bingo gespeeld en er waren 
allerlei lekkere hapjes. De buren-
dag werd georganiseerd door 
Dock en De Binding. 
Ook de Open Hof kerk in de Op-
helialaan had de deuren open-
gezet voor de burendag. Voor de 

zesde maal werd deelgenomen, 
ditmaal in samenwerking met de 
Kliederkerk van de Doopsgezinde 
Gemeente. De kinderen konden 
knutselen en zich uitleven op het 
springkussen, er zijn pannenkoe-
ken gebakken en er zijn aan de 
gesprekstafel diverse onderwer-
pen ‘aangesneden’. Het was een 
dag vol regenbuien, maar wat 
ontmoeten betreft scheen deze 
dag de zon! Er wordt door alle or-
ganisaties teruggekeken op een 
geslaagde burendag.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Politie zoekt getuigen en 
beelden van mishandeling
Aalsmeer - Op maandag 30 sep-
tember heeft op de Oosteinder-
weg, ter hoogte van nummer 240 
en aan de zijde van de Hoge Dijk, 
een zware mishandeling plaats-
gevonden. Een 52-jarige man uit 
Kudelstaart is met waarschijnlijk 
twee houten balken tussen kwart 
voor zes en kwart over zes in de 
ochtend bewusteloos geslagen 
door zo goed als zeker twee per-
sonen.
De man werd bloedend aange-
tro� en op de grond voor een 
werkplaats. Hij is met spoed over-
gebracht naar een ziekenhuis. Er 
zijn diverse bloedingen in zijn 
hoofd aangetro� en. Zelf zegt de 
man zeker tien minuten buiten 
bewustzijn te zijn geweest. De 
inwoner gaat later door de poli-
tie verder gehoord worden, hier-

toe is hij nu nog niet in staat. De 
politie heeft al een aantal came-
rabeelden van omliggende be-
drijven en woningen bekeken, 
maar dit heeft nog niet voldoen-
de informatie opgeleverd. Nabij 
de locatie van de mishandeling 
is een bedrijf gevestigd. Mogelijk 
heeft de Kudelstaarter de twee 
(of meer) inbrekers betrapt. De 
houten balken waarmee de man 
is geslagen, werden naast hem 
aangetro� en. Deze gaan op spo-
ren onderzocht worden.
De politie hoopt getuigen te kun-
nen spreken en hopelijk meer ca-
merabeelden ter beschikking te 
krijgen waarop de mishande-
ling en/of de daders te zien zijn. 
De politie is bereikbaar via 0900-
8844 of via 0800-7000 (melding 
anoniem).

Brand door te 
hete pan

Kudelstaart - Op maandag 30 
september rond vier uur in de 
middag kregen de brandweer en 
de politie melding van een brand 
in een appartement in de Leegh-
waterstraat. De brandweer is met 
de hoogwerker ter plaatse ge-
gaan. In de woning stond veel 
rook, het vuurtje was snel onder 
controle. De brand was ontstaan 
doordat olie in een pan te heet 
was geworden. De bewoner is on-
gedeerd gebleven. De brandweer 
heeft de woning geventileerd.

Bouwkeet in 
vlammen op

Aalsmeer - Op zondag 29 sep-
tember is rond het middaguur 
brand uitgebroken in een bouw-
keet op de Hoge Dijk. Een omwo-
nende, die vlammen in de keet 
zag, heeft geprobeerd het vuur 
te blussen met een brandblus-
ser, maar toen dit niet lukte zijn 
de brandweer en de politie ge-
alarmeerd. De bouwkeet was niet 
meer in gebruik. Onverlaten had-
den al diverse ramen ingegooid. 
Het vuur was vrij snel onder con-
trole, maar de brandweer heeft 
niet kunnen voorkomen dat de 
bouwkeet geheel afbrandde. Er 
zijn geen gewonden gevallen. Er 
wordt verder onderzoek verricht. 
Er wordt rekening gehouden met 
brandstichting.

Aalsmeer - De voorkeursvariant van het Waterfront is afgelopen 
dinsdag 1 oktober besproken in het informatief overleg van de 
gemeenteraad. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.200

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 6 oktober

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Arno van En-
gelenburg.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst. Spreker: 
Maarten de Meij. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
ds. A.G. van der Heijden en 
16.30u. met ds. J. Trommel, 
gez. dienst in Lichtbaken. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Nico Eveleens. 
Collecte: Grannies2Grannies. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Familie-
dienst met ds. Teus Prins.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: R. Post-
ma. Om 18.30u. Zangdienst 
met ds. E.J. Westerman m.m.v. 
mannenkoor Immanuël. Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Kerk-Inn met 
ds. M.J. Zandbergen. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Martin Koornstra. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Ver-
taling in het Engels en Spaans. 
Om 19u. Baan 7 Jongeren-
dienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met 
ds. J. Weij en 16.30u. met ds. J. 
Trommel uit Alphen a/d Rijn, 
gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering met M. van Zoe-
len in Kloosterhof. Zondag om 
9.30u. Eucharistieviering en 
om 14u. Poolse dienst met An-
drzej in Karmelkerk. 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
dhr. M. Boelen uit Hoofddorp. 
M.m.v. Frank Baggerman. 

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

Zondag 10u. Oecumenische 
viering met RK Kudelstaart. 
Voorganger pastor A.M. van 
Gaalen-van Veen, Ilpendam.

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

Zondag 11u. Oecumenische 
viering m.mv. dames- en he-
renkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 7 oktober om 
20u. met br. Willem van der 
Deijl. Onderwerp: Evangelisa-
tie en Moslim.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Radio-
uitzendingen

- De kerken en gemeenten ver-
zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Cursus ‘Omgaan 
met dementie’

Amstelland - Mantelzorg & Meer 
start een cursus ‘Omgaan met 
Dementie’ voor partners van ie-
mand met dementie en een cur-
sus voor kinderen van iemand 
met dementie. Er wordt informa-
tie over dementie gegeven en 
tips en handvatten voor het om-
gaan met de veranderende part-
ner of ouder. Daarnaast is vol-
op gelegenheid voor het delen 
van ervaringen. De partnercursus 
start op 4 november van 10.30 tot 
12.30 uur en bestaat uit zes we-
kelijkse bijeenkomsten. De cur-
sus voor kinderen van een ouder 
met dementie start op 2 decem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur en be-
staat uit twee bijeenkomsten. Lo-
catie: Laan van de Helende Mees-
ters 431 in Amstelveen. De cursus 
is bedoeld voor mantelzorgers uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden via: 
020-3335353, e-mail: info@man-
telzorgenmeer.nl of kijk op www.
mantelzorgenmeer.nl/mantel-
zorg/agenda.

Dierendag bij 
FF zingen

Rijsenhout - Zondag 6 okto-
ber om 10.00 uur staat FF zin-
gen weer op het programma in 
de Ontmoetingskerk aan de Werf. 
Thema is Dierendag en muzika-
le medewerking wordt verleend 
door Crosspoint onder leiding 
van Frank Baggerman. Op 4 ok-
tober is het Dierendag. Het is ook 
de gedenkdag van Sint Francis-
cus van Assisi, de heilige die vol-
gens de legenden met dieren kon 
praten. Dierendag is gekoppeld 
aan de feestdag van Sint Francis-
cus, de dertiende eeuwse heili-
ge die als een groot dierenvriend 
wordt gezien. Iedereen die van 
zingen en dieren houdt, is van 
harte welkom. 

Zondag zangdienst met 
Immanuël in Dorpskerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
6 oktober staat er weer een zang-
dienst op het programma in het 
kader van ‘Aalsmeer zingt’. Er zal 
deze avond medewerking wor-
den verleend door het Christelijk 
Mannenkoor Immanuël uit Wilnis 
en Mijdrecht onder leiding van de 
dirigent Jan Verhoef. Door de ja-
ren heen is dit koor uitgegroeid 
tot een groep van bijna 80 leden. 
Het Concertgebouw in Amster-
dam en De Doelen in Rotterdam 
zijn locaties waar het koor al eni-
ge malen heeft opgetreden en nu 
staat de Dorpskerk in Aalsmeer 

op het programma. Tijdens con-
certen wordt het koor bege-
leid door de Aalsmeerse musi-
cus Theo Griekspoor. Het koor zal 
deze avond een aantal nummers 
ten gehore brengen, dit alles be-
geleid door Theo Griekspoor op 
het schitterende Knipscheerorgel 
van de Dorpskerk. 
De dienst zal onder leiding staan 
Eppo Kramer. Al met al belooft 
het weer een mooie en muzika-
le dienst te worden, die zondag 
6 oktober aanvangt om 18.30 
uur in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat. 

o�ers inzetten. Geef om een lit-
tekenvrije toekomst, want men-
sen met brandwondenlittekens 
zijn vaak doelwit van vervelen-
de opmerkingen en leven in een 
samenleving waarin je met een 
geschonden uiterlijk jezelf drie-
dubbel moet bewijzen. Voor Ku-
delstaart is de Brandwonden 
Stichting nog op zoek naar col-
lectanten. Heeft u/jij in de week 
van 6 tot en met 12 oktober nog 
een uurtje vrij om te collecteren? 
Neem dan contact op met Ria Pie-
terse- Waaijman via 0297-322187 
of per email: loekria@yahoo.nl

EHBO Aalsmeer start in 
oktober nieuwe cursus
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len gebeuren in en om het huis. 
Het kan iedereen overkomen, niet 
alleen bij de buren. Ook buitens-
huis gaat er wel eens wat mis, bij-
voorbeeld op het werk, de speel-
plaats, tijdens het sporten. Weet u 
wat u moet doen in zo’n situatie? 
Op donderdag 17 oktober start 
een nieuwe EHBO-opleiding. De 
cursus bestaat uit tien avonden, 
inclusief één examen avond. De 
deelnemers worden wegwijs ge-
maakt in het herkennen van let-
sels na een ongeval, maar ook de 
kenmerken van lichamelijke aan-
doeningen, zoals hartfalen, be-

Woensdag 9 oktober weer overleg
Volle werkagenda Advies-
raad Sociaal Domein
Aalsmeer - De Adviesraad So-
ciaal Domein is de onafhanke-
lijke raad van Aalsmeer en Ku-
delstaart en bestaat uit vrijwillige 
inwoners. De raad adviseert het 
College van B&W over (beleids)-
ontwikkelingen binnen het soci-
aal domein: de Wmo, Participa-
tiewet en Jeugdwet. En daar ko-
men veel inwoners voor in aan-
merking. De raad kent een aan-
tal nieuwe leden en is inmiddels 
op volle kracht actief. Rond de zo-
mer heeft de Adviesraad gerea-
geerd op- en geadviseerd over 
de gemeentelijke nota De Kracht 
van Aalsmeer. Daarin beschrijft 
de gemeente haar meerjaren-
plannen voor het sociaal domein. 
In de vergadering van september 
heeft de Adviesraad uitleg gekre-
gen over het Cliëntervaringson-
derzoek van de Wmo: de ervarin-
gen van bijna 600 Aalsmeerders 

en Kudelstaarters rond het aan-
vragen van zorg, hulp in het huis-
houden en voorzieningen, zoals 
taxivervoer. Steeds meer ouderen 
blijven langer zelfstandig wonen, 
dus dit gaat steeds meer mensen 
aan. Maar denk ook aan jongeren 
die een beroep moeten doen op 
de Wmo en mantelzorgers, die 
bijvoorbeeld veel zorg verlenen 
aan een familielid.
Op woensdag 9 oktober is het 
volgende overleg van de Advies-
raad vanaf 19.30 uur in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat. Op 
de agenda staan onder andere 
de voorbereiding op het abon-
nementstarief en eigen bijdrage 
voor Wmo voorzieningen in 2020 
en hoe gewerkt wordt aan be-
taalbare jeugdhulp. Nieuwsgie-
rig? De vergadering is openbaar. 
Graag wel even van tevoren aan-
melden via: info@asd-aalsmeer.nl 

Bijeenkomsten Participe Amstelland
‘Een baby erbij en samen 
gelukkig blijven’
Aalsmeer - Een mensenleven be-
staat uit verschillende fases. De 
fase waarin bijvoorbeeld een keu-
ze gemaakt moet worden over 
studie, over werk of zelfstandig 
wonen. Hoe pak je het aan? Wat 
komt er allemaal op je af? De le-
vensfases doorloopt iedereen an-
ders. Soms loop je alleen en soms 
samen. Hoe dan ook, een fasever-
andering kan spannend zijn. Bij 
Participe Amstelland kan eenie-
der leren over een fase die voor 
hem of haar nieuw is. 
In oktober is er aandacht voor de 
fase waarin je net kinderen hebt 
gekregen. Steeds meer relaties 
redden het niet en dat kan voor-
komen worden. Een baby erbij en 
samen gelukkig blijven. Hoe ga je 
met elkaar om als je baby er is? En 
als je niet geslapen hebt? Op Fa-
cebook ziet alles er prachtig uit, 
maar de meeste mensen ervaren 
hindernissen als ze een kind krij-
gen. Heb jij die roze wolk?! Het is 
handig om te leren over waar je 
op kan letten. De medewerkers 
van Participe Amstelland zien jou 
of jullie graag op de bijeenkomst 

‘Een baby erbij en samen geluk-
kig blijven’. De bijeenkomsten 
zijn op donderdag 10 oktober 
om 9.00 uur en op donderdag 17 
oktober om 16.00 uur in de Had-
leystraat 55. Voor vragen en aan-
melden: 0297-326670 of team.
aalsmeer@participe.nu. 

Iedere levensfase
Bij Participe Amstelland vind je 
ondersteuning en informatie 
voor elke fase in je leven en voor 
iedereen. In de volgende maan-
den is er aandacht voor andere 
levensfasen en onderwerpen, zo-
als relaties, oud met een glimlach, 
jonge kinderen in het gezin, sin-
gle zijn, met pensioen, en uit huis 
en toch thuis. 

roerte, suikerziekte worden be-
handeld; en wat is dan de eerste 
hulp die geboden kan worden. 
De cursisten krijgt een gedegen 
opleiding inclusief reanimatie en 
het bedienen van een Automati-
sche Externe De�brillator (AED). 
Er wordt gewerkt met een LOTUS 
(landelijke organisatie tot uitbeel-
ding van slachto�ers). De cursus 
wordt in december afgesloten 
met een examen. U kunt dus voor 
de kerst het EHBO-diploma beha-
len. Heeft dit belangstelling ge-
wekt? Ga dan voor meer informa-
tie en inschrijving naar de website  
www.ehboaalsmeer.nl of neem 
contact op via 06-44562378

Brandwonden 
Stichting zoekt 

collectanten
Kudelstaart - In de week van 6 
tot en met 12 oktober houdt de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting de nationale collecteweek. 
Om het ideaal - brandwonden lit-
tekenloos genezen - te kunnen 
verwezenlijken, is de stichting af-
hankelijk van alle collectanten die 
zich voor de brandwondenslacht-









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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

O�ciële Mededelingen
3 oktober 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Karamelo A. 05-08-1982 26-09-2019
Marian M. 15-11-1982 26-09-2019
Pupuleku K. 10-10-1977 26-09-2019
Ridder K.T. 07-01-1996 24-09-2019

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER TIJDELIJK GESLOTEN T/M 
7 OKTOBER

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

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

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

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

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

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJD BALIE BOUWEN 
EN VERGUNNINGEN

Op donderdag 10 oktober is de balie Bouwen en Vergunnin-
gen (in raadhuis Amstelveen) open van 08.30-11.30 uur.

VERWIJDEREN VAN EEN VOERTUIG

In de Primulastraat ter hoogste van huisnummer 40 staat een 
geruime tijd een zwarte Ford Ka met het kenteken XR-VG-39 
geparkeerd. De gemeente en de politie van Amsterdam-Am-
stelland hebben de eigenaar van het voertuig niet weten te 
achterhalen. Ben u de eigenaar van de auto? Wilt u de auto dan 
zo snel mogelijk, doch vóór 15-10-2019 verwijderen of con-
tact opnemen met team handhaving openbare ruimte (HOR)
van de gemeente Aalsmeer tel. 0297-387575 (stamnummer 
43257). Indien u aan deze oproep geen gehoor geeft , zal de 
gemeente op grond van artikel 5.4 defecte voertuigen en ar-
tikel 5.5 voertuigwrakken van de algemene plaatselijke veror-
dening (APV) van de gemeente Aalsmeer, bestuursdwang toe-
passen en de auto op 15 oktober 2019 van de openbare weg 
meevoeren, opslaan en zo nodig verkopen en vernietigen.

KENNISGEVING 

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer 
voor de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park Aals-
meer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. De burgemeester 
van de gemeente Aalsmeer deelt mee dat, ingevolge artikel 
78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 4 oktober 
2019 t/m 14 november 2019 een afschrift van het koninklijk 
besluit van 18 juli 2019, nr. 2019001436, ter inzage ligt. De in 
het koninklijk besluit ten name van de gemeente Aalsmeer 
ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig 
voor de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. De door de 
Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken heb-
ben de bestemmingen Verkeer, Water en Groen-1 toegekend. 
Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden 
uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het 
koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 
september 2019, nr. 49131. Tegen dit besluit staat geen beroep 
open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op 
de volgende locaties:
- gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-

ningstijden staan op de website van de gemeente).
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Gri�oenlaan 2 te 

Utrecht in de centrale hal.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Middenweg ter hoogte van Burgemeester Brouwerweg, 

(Z19-057516), het tijdelijk opslaan van grond 
- Aalsmeerderweg 256, 1432 CW, (Z19-058155), het maken 

van een uitbouw aan de achtergevel van de woning 
-  Mijnsherenweg 32a, 1433 AS, (Z19-058146), het bouwen 

van een veldschuur voor agrarisch gebruik 
-  Mijnsherenweg 28A, 1433 AS, (Z19-057814), het aanleg-

gen van een in- en uitrit voor de (in aanbouw zijnde) kas 
en bedrijfsruimte 

-  Aalsmeerderweg naast 418, perceel kadastraal bekend B 
9675, (Z19-057780), het bouwen van een woning 

- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM, (Z19-057298), het afwij-
ken van het bestemming t.b.v het realiseren van een klein 
terras op eigen terrein 

- Hornweg 315, 1432 GL, (Z19-057241), het wijzigen van de 
kapvorm ten opzichte van de reeds verleende vergunning 
Z19-023990 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM, (Z19-052496), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een 
terras op eigen terrein gedurende de zomermaanden. Ver-
zonden: 25 september 2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Geijlwijckerweg nabij 14 (sectie C, nrs. 3292, 4152, 7376), 

(Z19-044327), het verbreden van de bestaande watergang 
en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. Ver-
zonden: 25 september 2019

-  Korfstraat 67, 1433 DE, (Z19-038720), het maken van een 
in- en uitrit t.b.v. het parkeren op eigen terrein. Verzonden: 
27 september 2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Schoolstraat 4, 1432 BG, (Z19-027006), wijziging brandvei-

lig gebruik m.b.t. het splitsen van de slaapruimten en het 
plaatsen van een deurkozijn in een constructieve wand. 
Verzonden: 24 september 2019

Vervolg op volgende blz.



kleed- en doucheruimte en AVA 
regelt zelf de nieuwe aangren-
zende kantine. Hiervoor is nog 
geld nodig. De sponsorcommis-
sie heeft al veel geld bij elkaar ge-
kregen, maar moet door middel 
van creatieve oplossingen nog 
meer bij elkaar weten te sprokke-
len. René Spitteler mocht tijdens 
zijn toespraak het goede nieuws 
bekend maken dat de Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS) 
heeft laten weten 190.000 euro 
aan subsidie te verstrekken voor 
de bouw van het clubgebouw, 
dus dat is een grote stap in de 
goede richting.

Activiteiten
Aansluitend waren er allerlei leu-
ke activiteiten zoals een 400 me-
ter baanloop voor alle niveau’s, 
demonstraties van diverse atle-
tiekonderdelen en een 1500 me-
ter baanloop. Bij de heren vielen 
Corné Timmer, Wessel Heil en Tet-
suro Nishida in de prijzen. Gwen 

Alewijnse, Tara Ozinga en Simone 
Boerlage mochten bij de dames 
de prijzen mee naar huis nemen. 
Er was een loterij met prijzen ter 
beschikking gesteld door winke-
liers. Voor de kleintjes was er een 
springkussen en aan de innerlij-
ke mens werd gedacht door de 
snackkar en bar. Het was een ge-
slaagde opening.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

O�ciële Mededelingen
3 oktober 2019

EVENEMENTEN

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

COLLECTEVERGUNNING

Gemeente Aalsmeer (Z19-056956) verkoop plantenbakken ten 
behoeve van Scouting Ti�o op 19 oktober 2019, verzonden 
26 september 2019

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:
- Rietwijkeroordweg 28A (Z10-056991) Meet & Greet op 5 

november 2019, melding akkoord 25 september 2019 
- Sportlaan 44 (Z19-057978) Er komt een band optreden op 

2 november 2019, melding akkoord 30 september 2019
- Speeltuin bij Copernicusstraat ( Z19-058212) Sportmiddag 

op 26 oktober 2019, melding akkoord 1 oktober 2019
- Speeltuin bij Copernicusstraat (Z19-058222) Sportmiddag 

op 23 november 2019, melding akkoord 1 oktober 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

t/m 17-10-19 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikke-
ling van een bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Aalsmeerderweg 237 A t/m M, de daarbij 
behorende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stukken

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

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machine-
weg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) 

met betrekking tot het in ontwikkeling bren-
gen van het perceel Machineweg naast 293 te 
Aalsmeer

t/m 31-10-19 Vaststellingsbesluit ‘Uiterweg-Plasoevers 
2005 - Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bijbe-
horende stukken, waaronder het vastgestelde 
wijzigingsplan en het besluit hogere grens-
waarden Wet geluidhinder (Z-2018/008158)

t/m 31-10-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark 
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

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

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

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

SLS schenkt bijna twee ton voor nieuw clubgebouw

Feestelijke opening van 
vernieuwde atletiekbaan
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag 
28 september is de vernieuwde 
atletiekbaan bij Atletiekvereni-
ging Aalsmeer feestelijk geopend. 
Voorzitter René Spitteler verwees 
in zijn toespraak naar het voltooi-
en van een marathon en gaf aan 
erg blij te zijn dat de nieuwe atle-
tiekbaan nu klaar is. Ook schets-
te hij hoe het traject was verlopen 
en bedankte alle partijen voor de 
samenwerking.
Wethouder en locoburgemeester 
Robert van Rijn had de eer om de 
o�ciële opening van de atletiek-
baan te verrichten en dit deed hij 
samen met de drie jonge AVA-at-
leten Lotte, Linne en Kaat. Ook 
de AVA-coryfeeën Bert Witpeerd 
en Ad van der Jagt hielpen mee. 
De wethouder gaf aan heel blij te 
zijn met het resultaat. De voorbe-
reidingen zijn niet zonder slag of 
stoot gegaan. En het geduld van 
de vereniging is behoorlijk op de 
proef gesteld. Maar het clubbe-
stuur is er altijd in blijven gelo-
ven. Er is lang gepraat, maar de 
mooie nieuwe atletiekbaan is er 
uiteindelijk dan toch gekomen. 
Van Rijn gaf aan dat het enthou-
siasme en het vertrouwen om er 
met elkaar een succes van te ma-
ken snel groeide. “Er is construc-
tief goed samengewerkt tussen 
de vereniging, de adviesbureaus, 
de aannemer, ESA en de gemeen-
te. Ik wil daar iedereen voor be-
danken. Vooral het bestuur en alle 
vrijwilligers.”

Nieuw clubgebouw
De nieuwe atletiekbaan ligt er 
nu, maar er is nog veel werk aan 
de winkel voor AVA. Het nieu-
we clubgebouw moet nog ge�-
nancierd en gebouwd worden. 
De gemeente is volop bezig met 
de voorbereiding voor de nieuwe 

Deelname zes horecagelegenheden
Bockbiertocht in Centrum
Aalsmeer - Op donderdagavond 
17 oktober is het weer tijd voor 
de jaarlijkse Bockbiertocht in het 
Centrum. De Bockbiertocht vindt 
plaats bij zes verschillende cafés 
en restaurants in het dorp. 

Voor maar 20 euro kopen deel-
nemers een stempelkaart waar-
mee zes verschillende bockbier-
tjes gedronken kunnen worden 
én bij elke zaak wordt ook nog 
eens op één bijpassend hapje ge-
trakteerd.
Stempelkaarten zijn vanaf heden 

te koop bij: De Praam (Zijdstraat) 
, Joppe (Weteringstraat), Het Wa-
pen van Aalsmeer (Dorpsstraat), 
De Oude Veiling (Marktstraat), De 
Jonge Heertjes (Raadhuisplein) 
en In de Zotte Wilg (Uiterweg). 
De deelnemers kunnen starten 
waar ze zelf willen. 

Neem vrienden, buren, familie, 
collegae of teamgenoten mee 
naar deze leuke en gezellige 
avond! Kijk voor alle informatie 
op www.meeraalsmeer.nl of volg 
Meer Aalsmeer via Facebook. 

Groen licht gemeenteraad voor participatietraject

Meedenken over ‘van afval- 
naar grondstoffenbeleid’
Aalsmeer - De gemeenteraad 
van Aalsmeer heeft besloten van 
start te gaan met een inwoner-
participatietraject voor het ‘van 
afval- naar grondsto�enbeleid’ 
van de gemeente. In oktober en 
november krijgen de inwoners de 
mogelijkheid om mee te denken 
over het nieuwe beleid.

Duurzamer
Restafval, glas, GFT, papier, plas-
tic, metaal, drankenkartons of 
ander afval? Aalsmeer wil afval 
duurzamer in gaan zamelen: van 
afval naar grondstof. Maar hoe 
moet zo’n nieuw systeem eruit-
zien? Er zijn voorbeelden genoeg, 
maar wat de ideale situatie is voor 
Aalsmeer zal blijken uit enquêtes 
en bijeenkomsten die met inwo-

ners gehouden worden.
Wethouder Wilma Alink is en-
thousiast over deze stap: “Afval 
scheiden is natuurlijk heel be-
langrijk voor het milieu en een 
zaak van iedereen. Wij hebben in 
het collegeprogramma aangege-
ven de raad en de Aalsmeerders 
goed te willen betrekken bij het 
nieuwe ‘van afval- naar grond-
sto�enbeleid’. Met de raad heb-
ben we al meerdere sessies ge-
had en nu zijn de inwoners aan 
de beurt. Hopelijk krijgen we op 
deze manier een inzamelsysteem 
waar iedereen mee uit de voeten 
kan.”

Enquête en sessies
Half oktober komt er een enquê-
te, zowel online als een papieren 

versie die op het gemeentehuis 
te verkrijgen is. In november vol-
gen drie (dezelfde) sessies met in-
woners om iedereen de kans te 
geven mee te praten over een 
nieuw inzamelsysteem. De inwo-
ners worden geïnformeerd via 
de website en social media van 
de gemeente wanneer de en-
quêtes beschikbaar zijn en ses-
sies zullen plaatsvinden. Daar-
naast worden scholen benaderd 
zodat ook de kinderen hun idee-
en kunnen meegeven aan de op-
stellers van het nieuwe ‘van afval- 
naar grondsto�enbeleid’. In de-
cember worden de voorlopige re-
sultaten teruggekoppeld aan de 
gemeenteraad, waarna deze ver-
werkt worden in het nieuwe be-
leid van de gemeente.

Sporters naar WK in Nieuw Zeeland
Wethouders zwaaien Special 
Needs Taekwondo team uit
Aalsmeer - Het Special Needs Tae-
kwondo team heeft deze week in 
Aalsmeer de laatste training voor 
het WK in Nieuw Zeeland gehou-
den. Alle deelnemers zijn klaar 
voor de spannende lang reis. 
Wethouders Wilma Alink (zorg) 
en Robbert-Jan van Duijn (sport) 
brachten namens de gemeente 
een bezoek aan de sporters om ze 
succes te wensen. De wethouders 
trainden zelfs een rondje mee. Op 
zondag 29 september stapt het 
team onder leiding van hun coach 

David Chung op het vliegtuig 
voor de minimaal 24 uur durende 
reis naar Nieuw Zeeland. Voor Da-
vid zijn de jongens en meiden van 
het Special Needs team nu al win-
naar. “Meedoen is winnen, is mijn 
motto”, zegt David. “Voor veel van 
deze deelnemers is dit hun eer-
ste verre reis. Hoe mooi is dat om 
te zien dat sport dit ook mogelijk 
maakt? Los van het feit dat er on-
derling ook hechte vriendschap-
pen uit ontstaan.” De wethouders 
zijn na het bezoek aan de training 

Twee inbrekers 
aangehouden

Aalsmeer - Op dinsdag 1 ok-
tober om kwart over vier in de 
vroege ochtend zijn twee inbre-
kers aangehouden door de poli-
tie op de Grundelweg. Agenten, 
die hun ronde reden, zagen twee 

mannen lopen op het Praam-
plein richting Grundelweg. De 
twee werden aangesproken door 
de agenten en de mannen ver-
klaarden op weg te zijn naar de 
bushalte. Er werd om een iden-
titeitsbewijs gevraagd. Een van 
de mannen kon zijn id-kaart to-
nen, de ander had geen legitima-
tie bij zich. Daarop werd besloten 
om in de rugzakken van de twee 

te kijken. Beiden bleken goed ge-
vuld met allerlei inbrekersge-
reedschappen. De twee mannen 
uit Amsterdam, 42 en 29 jaar, zijn 
aangehouden en vastgezet in het 
cellencomplex. Uit nader onder-
zoek blijkt dat beiden goede be-
kenden van de politie zijn wat be-
treft inbraken in woningen. De 
twee moeten zich verantwoor-
den bij justitie.

behoorlijk onder de indruk. “Ik 
wist niet dat deze sport zo zwaar 
was”, zei wethouder Alink na af-
loop. “Deze jongens en meiden 
hebben �ink wat in hun mars.” Het 
belang van sporten voor mensen 
met een beperking kan de wet-
houder niet voldoende benadruk-
ken. “De gemeente wil graag zo-
veel mogelijk deze vormen van 
meedoen in de samenleving be-
vorderen en ondersteunen”, aldus 
Alink. De wethouder sport onder-
schrijft het betoog van zijn me-
debestuurder en het motto van 
de coach van het team. “Het hele 
team is op deze manier winnaar”, 
zegt Van Duijn. “We zijn blij dat 
we als gemeente mede mogelijk 
hebben gemaakt dat ze op dit WK 
aanwezig kunnen zijn.”
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 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

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

 Fietstocht Pedaalridders. Start 
13.30u. bij zwembad, Dreef.

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

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

4 OKTOBER
 Klaverjassen en hartenjagen 

bij FC Aalsmeer in clubhuis 
Beethovenlaan vanaf 20.15u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

 Start kaartcompetitie Buurt-
vereniging Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Science Café over heilzame 
werking van planten in His-
torische Tuin, ingang Praam-
plein v/a 20u.

 La Bomba live in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 21u. 

5 OKTOBER
 Snoeiboot vaart uit op West-

einder. Schuilhaven De Winkel 
9 tot 12u. en baggerdepot Ot-
to 13 tot 16u.

 Expositie 100 jaar Fok-
ker in Crash Museum In fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Open 11 tot 16u en woensdag 
13 tot 16u. Om 12u. Opening 
nieuwe expositie ‘Operatie 
Market Garden’.

 Kledingbeurs in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout.

 Step by Step. Start 13u. bij FC 
Aalsmeer, Beethovenlaan.

 Verkoop producten uit Israël 
in ‘t Baken, Sportlaan, 13-16u.

 Band SuperFriday in café Op 
de Hoek, Kudelstaart vanaf 
21.30u.

 Spirit World, dansfeest, in 
N201, Zwarteweg, 23 tot 07u.

6 OKTOBER
 Poppenkast ‘Droomster’ bij de 

kinderboerderij, Hornmeer. 
Voorstellingen 11u. en 15u.

 Pearl Jamming in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.

7 OKTOBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

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

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

  Videoclub voor videomon-
tage in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.

  Vergadering en veiling Postze-
gelvereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.

  Kaartavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

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

laan 86 vanaf 9.45u. 

 Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein

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

 OVAK-lezing over oude schrijf-
instrumenten in het Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.

 Kaartavond Ons Genoegen in 
‘t Kloosterhof, Clematisstraat 
vanaf 19.30u.

 Workshop bij decorette Piet, 
Oosteinderweg, 19.30 tot 22u.

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

 Kaartavond Ons Aller Belang 
in het Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u. 

9 OKTOBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. Ook peuterinstuif.

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

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Klassiek concert harpduo Car-
la Bos en Wendy Rijken in 
zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 15u.

 Overleg Adviesraad Sociaal 
Domein in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 19.30u.

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

 OSA-presentatieavond in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 20u. Thema: Investeren in 
toekomst.

10 OKTOBER
 Kaarten voor 55+ in ‘t Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Sjoelcompetitie in Rijsenhout 
in De Reede, Schouwstraat 
vanaf 19.30u.

11 OKTOBER 
 Bandbrouwerij voor en door 

muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Ode aan Black Sabbath in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 21u.

12 OKTOBER
 Kinderboekenweek. Lot Lohr 

van Sesamstraat in biblio-
theek, Marktstraat. Voorstel-
ling vanaf 10.15u.

 Snertrit Solexvrienden naar 
Transportmuseum. Vertrek 
10.30u., Kudelstaartseweg 165 
(Joop en Ria van Leeuwen).

 Beleef de geschiedenis van 
Aalsmeer in De Oude Veiling 
met foto’s, �lms, gebruiks-
voorwerpen van 13 tot 16u.

 Bazaar in ‘t Kloosterhof, Cle-
matisstraat van 13 tot 17u.

 Derde Dance Classics Show 
in The Beach, Oosteinderweg 
247a  vanaf 20u.

 KCA Jazz met Tengu Malina 
Kwartet in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u

STAGE
MUSIC SHOP
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NIEUWE VOORRAAD:

Kaarten Sint en Pieten 
Bingo snel uitverkocht!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
1 oktober was de eerste en ge-
lijk laatste voorverkoopavond 
voor de Sint en Pieten Bingo op 
zaterdag 23 november. Al voor 
acht uur stonden gegadigden 
te wachten bij de Zotte Wilg om 
maar vooral kaarten te bemach-
tigen. Bingo spelen is natuurlijk 
leuk, maar iedereen, die al meer-
dere keren is geweest, weet dat 
het vooral gaat om de sfeer en de 
hilarische momenten. De vrijwilli-
gers van de Stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer weten er tot nu toe 
iedere keer weer een spektakel 
van te maken en de verwachting 
voor deze editie is weer hoog, zo 
blijkt. Na ruim een uur mochten 
de Sinterklazen al het ‘gewraak-
te’ bord tonen: ‘Alle kaarten uit-
verkocht’. Degenen die kaarten 
hebben weten te ‘scoren’ gingen 
blij naar huis. “Yes, op het nipper-
tje nog kaartjes”, aldus een ge-
lukkige inwoner. Van de voorver-
koop was overigens ook al een 
‘toneelspel’ gemaakt. “Het was nu 
al leuk”, aldus een bezoeker. 
De organisatie van de Stichting 
Sinterklaas in Aalsmeer is tevre-

den. “Dank jullie wel voor de mas-
sale opkomst én de gezelligheid. 
Nog 53 dagen!” 
Op zaterdag 23 november gaan 
bijna 700 inwoners dus naar de 
Sint en Pieten Bingo in dit jaar 
Studio 5 van Studio’s Aalsmeer 
in het Centrum. Eerst echter wor-
den de jongste inwoners getrak-
teerd door de Stichting Sinter-
klaas in Aalsmeer. Ook alvast no-
teren: Op zaterdag 16 november 
is de intocht en brengt Sinter-
klaas met veel Pieten een bezoek 
aan Aalsmeer!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Revue door Toneelvereniging
Doldwaas circusavontuur 
in Dorpshuis Kudelstaart
Aalsmeer - Kudelstaart en 
Aalsmeer heeft er twee jaar op 
moeten wachten, maar dit najaar 
kan niemand er meer omheen: 
Er komt weer een revue: Circus. 
De toneelvereniging Kudelstaart 
heeft de afgelopen twee jaar 
hard nodig gehad om voorberei-
dingen te tre�en voor het spek-
takel dat straks te wachten staat. 
De repetities zijn al in volle gang. 
Het publiek zal onder andere ge-
trakteerd worden op komische 
sketches, ontroerende liedjes en 
swingende dansacts.

Gastoptreden illusionisten
In het knotsgekke circus loopt 
het allemaal niet zoals gehoopt. 
Gelukkig komt er talent van bui-
tenaf om iedereen een daverend 
stukje illusionisme te laten zien. 
Niemand minder dan de beken-
de broers Roy en Justin Huis-
kens, onlangs Nederlands kam-
pioen geworden op het gebied 
van Illusie, komen op het podi-
um schitteren. Op vrijdag 15 no-
vember is de grande opening van 
dit doldwaze circusavontuur. Om 
de première extra feestelijk te 
maken ontvangen de gasten die 
avond een smakelijke verrassing 

die past bij een avondje circus. 
Ook wordt de revue gespeeld op 
vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 
en zaterdag 30 november. In to-
taal zal de revue zeven keer wor-
den opgevoerd; er wordt ook op-
getreden voor de OVAK en voor 
de Ondernemersvereniging Ku-
delstaart. Dit zijn echter besloten 
bijeenkomsten. 

Kaartverkoop start 26 oktober
De kaartverkoop start op zater-
dag 26 oktober van 11.00 tot 
13.00 uur in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Vanaf maandag 28 ok-
tober zijn de kaarten beschik-
baar bij de gebruikelijke ver-
koopadressen: bij Gall&Gall in Ku-
delstaart en Bakkerij Vooges in 
de Zijdstraat van Aalsmeer. He-
laas is het niet mogelijk om te 
pinnen; gepaste betaling wordt 
op prijs gesteld. Nieuw dit jaar is 
dat er vanaf maandag 28 okto-
ber ook online kaarten te bestel-
len zijn via de site www.toneel-
verenigingkudelstaart.nl De kaar-
ten kosten 12,50 euro. De zaal zal 
alle avonden open gaan om 19.30 
uur en de voorstelling begint om 
20.15 uur. In de pauze is er een 
verloting. 

Vrijdag en zondag livemuziek
The Shack: La Bomba en 
Pearl Jamming
Oude Meer - Zowel vrijdag als 
zondag mag The Shack weer 
twee zeer bijzondere acts verwel-
komen op het podium. Vrijdag 
4 oktober is het podium voor La 
Bomba, een té gek Amerikaans-
Nederlands roots rock trio uit Den 
Haag. Hun rauwe, Amerikaanse 
geluid komt voornamelijk door 
bassist en geboren en getogen 
Amerikaan Dave Bordeaux (Billy 
The Kid, Diesel, Fan Halen), maar 
uiteindelijk hebben alle leden 
een onlosmakelijke band met 
the USA: gitarist Maroen Fransen 
studeerde in Los Angeles, waar 
hij les kreeg van onder anderen 
Steve Vai en Eddie van Halen en 
drummer Peter Nelissen werk-
te voor het Amerikaanse mu-
ziekblad Billboard. De lead zang 
wordt tussen de bandleden ver-
deeld en de driestemmige zang 
zorgt voor ijzersterke harmonie-
en. Een vette aanrader dus!

Pearl Jamming
En zondagmiddag 6 oktober is 
het podium van de Shack voor 
Pearl Jamming, een band die zal 
verrassen met hun eerbetoon 
aan de enorm populaire band 
Pearl Jam. Pearl Jamming brengt 

een energieke live show die je 
normaal alleen van Vedder en 
zijn mannen zelf gewend bent. 
De band is inmiddels een geolie-
de machine die over je heen den-
dert, met hoogstaande solo’s, een 
strakke ritmesectie en een cha-
rismatische frontman. Urenlang 
heeft de band gespendeerd aan 
het bestuderen van de albums en 
liveopnames van Pearl Jam om 
de band tot in het kleinste detail 
te kunnen vangen. Deze vlekke-
loze muzikale uitvoering samen 
met de authentieke banduit-
straling maken deze act tot de 
meest nauwkeurige benadering 
van Pearl Jam. Naast de grote hits 
uit de jaren negentig speelt Pearl 
Jamming ook het betere nieuwe 
werk van de laatste jaren. Voor de 
Pearl Jam liefhebber dan ook een 
‘must’ om deze act live aan het 
werk te zien.
The Shack is geopend op vrijdag 
4 oktober vanaf 20.00 uur, aan-
vang La Bomba is om 21.00 uur 
en de entree is 10 euro. Zondag 
6 oktober open vanaf 15.00 uur, 
aanvang Pearl Jamming om 16.00 
uur en entree eveneens 10 euro.
lnfo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Optreden SuperFriday 
in café Op de Hoek
Kudelstaart - Zaterdag 5 okto-
ber staat partyband SuperFriday 
wederom op het podium van ca-
fé Op de Hoek in Kudelstaart. 
Net als vorig jaar presenteren de 
bandleden van SuperFriday ook 
deze avond weer een sympathie-
ke en strakke show met een uit-
gekiend repertoire en een wereld 
aan muzikale ervaring. SuperFri-

day speelt alle grote classics én 
de meest recente hits, van Santa-
na tot Maroon 5 en van Prince tot 
DNCE. Het wordt weer een top-
avond waar iedereen energie van 
krijgt. SuperFriday is en band met 
veel muzikale dynamiek, een pri-
ma sfeer en heel veel power. 
De aftrap zal rond 21.30 uur zijn 
en natuurlijk is de toegang gratis.

Spirit World: Psytrance 
feest in N201 zaterdag
Aalsmeer - Psytrance en Goa-
trance zijn relatief onbekend in 
het dancecircuit, maar ondanks 
dat was de eerste editie van Spi-
rit World dit voorjaar in N201 een 
doorslaand succes! Liefhebbers 
uit de wijde omtrek hebben zich 
kunnen onderdompelen in een 
heel intens feest met een over-
weldigend psychedelisch de-
cor en de hele nacht full-on psy-
trance.
Zaterdag 5 oktober is de tweede 
editie en hiervoor heeft de orga-
nisatie grote namen uit de scene 
weten te strikken: Hypnoise, Re-
lativ en LX-D! Deze artiesten rei-
zen de hele wereld over om op 

de grootste locaties en festivals te 
draaien en nu zijn ze live zien in 
de eigen N201. Behalve dat zijn er 
nog meer artiesten te zien, name-
lijk Sounds of Snow, Rezibeats, In-
visible Ralf en Orbital Spin. 
Er wordt gedraaid in twee area’s 
en even bijkomen kan met een 
vers kopje chai thee wat ter plek-
ke vers wordt bereid door de he-
ren van het Kabouterhuis (Ruig-
oord). Er zijn nog kaarten in de 
voorverkoop verkrijgbaar voor 
16 euro, aan de deur is de entree 
22,50 euro. Spirit World begint za-
terdag om 23.00 uur en eindigt 
om 07.00 in de ochtend. Adres 
N201: Zwarteweg 90.
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Verkoop Israël 
producten

Aalsmeer - Het nieuwe seizoen be-
gonnen en dus staat alweer een 
aantal verkoopdagen van produc-
ten uit Israël gepland. Er zijn vele 
nieuwe producten, zoals chocola-

Op stap met 
de Vrouwen 
Vereniging

Rijsenhout - Op woensdag 9 ok-
tober gaat de Vrouwen Vereni-
ging Rijsenhout weer op stap. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Het 
reisdoel is Het Borduurmuseum 
in Barneveld. Maar liefs 1500 ver-
schillende borduurwerken sieren 
de wanden van dit museum, dus 
genoeg om te bewonderen. Hier-
na, rond 13.00 uur, gaat van een 
driegangen diner genoten wor-

Presentatieavond OSA: 
‘Investeren in mensen’

Aalsmeer - De OSA presentatie-
avond is dit jaar op woensdag 9 
oktober in De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19. De avond begint 
om 20.00 uur en iedereen is wel-
kom! Inloop met ko�e, thee van-
af 19.30 uur. Het thema is ‘Inves-

teren in mensen’. Veel informatie 
wordt deze avond gegeven over 
ontwikkelingssamenwerking en 
wat de gemeente daaraan doet. 
Resultaten van projecten zullen 
te zien zijn in de vorm van een 
presentatietafel en in woord en 
beeld. De heer Eric Holterhues 
van Oikocredit Nederland komt 
informatie geven over microkre-
dieten waar koningin Maxima 
zich ook voor inzet.

Jeugdproject
Verder wordt speciale belangstel-
ling gevraagd voor het jeugdpro-
ject ‘Talent met een toekomst’, 
opgezet naar aanleiding van het 
35-jarig bestaan van de OSA. De 
jongeren geven een voorproe�e 
van hun voorstelling over ontwik-
kelingssamenwerking. Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl. Voor vra-
gen kan een email gestuurd wor-
den naar: info@osa-aalsmeer.nl

Weer boordevol mooiste plekjes
Kalender ‘De Schoonheid 
van Aalsmeer’ is uit!
Regio - Afgelopen dinsdag 24 
september heeft ‘De Schoonheid 
van Aalsmeer’  de kalender voor 
2020 gepresenteerd. Ook deze 
kalender staat weer boordenvol 
met foto’s van de mooiste plek-
jes in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Vaak zijn het van die moment-
opnames die een kiekje  bijzon-
der maken. Zo bijzonder, dat je je 
af gaat vragen waarom je het niet 
gezien hebt, toen je er op een ge-
wone dag gewoon aan voorbij 
ge�etst bent, zonder in de ga-
ten te hebben hoe mooi het hier 
eigenlijk is. Bianca Tas en Desi-
rée Vreken hebben er een neusje 
voor om juist dan met de came-
ra aanwezig te zijn. Laat u door 
het werk van deze dames mee-
nemen en beleef de Schoonheid 
van Aalsmeer!

Projecten ondersteunen
In de afgelopen jaren heeft de 
Schoonheid van Aalsmeer van 
de opbrengst van de kalender 
meerdere mooie projecten mo-
gen ondersteunen. Zo waren er 
wieler-tenues voor de �etsgroep 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking van de Scha-
kel,  het JeugdSportFonds in 
Aalsmeer, stichting Suna, de kin-
dervakantieweek van de Binding, 
een nieuw speeltuintoestel voor 
de Scouting WWB en het opzet-
ten van de Rollatorwandelclub in 
Aalsmeer. 

Rollator Wandelclub
Ook met de opbrengst van de-
ze kalender hebben de initiatief-
nemers weer twee doelen voor 
ogen: Als eerste blijven ze de Rol-
lator Wandelclub Aalsmeer  on-
dersteunen. Omdat het iedere 
week op woensdagmorgen bij 
het zwembad zo leuk is en om 
verdere groei mogelijk te maken. 
Bewegen is belangrijk, met elkaar 
is dat hartstikke leuk en vooral 

ook heel gezellig. Op facebook 
zijn de  leukste foto’s te zien!

Aanplanten van bomen
Het andere doel is het aanplanten 
van bomen in Aalsmeer en/of Ku-
delstaart. Sommige bomen gaan 
dood, andere worden om wel-
ke reden dan ook gekapt. Reden 
te meer om er op te letten dat er 
voldoende nieuwe bomen wor-
den aangeplant. Nu planten, voor 
de toekomst! De initiatiefnemers 
van de Schoonheid van Aalsmeer 
hebben hierover een heel positief 
gesprek met de gemeente ge-
had en ook de Historische Tuin is 
in het plan betrokken. Gedrieën 
zetten zij in op een plan om nieu-
we bomen aan te planten, op een 
plek waar deze de tijd zullen krij-
gen om uit te kunnen groeien tot 
volwaardige, volwassen bomen. 
Diversiteit, klimaat en onderhoud 
zijn daarbij belangrijke onder-
werpen. Dat ze met elkaar tot een 
goed plan zullen komen, daar zijn 
de partijen van overtuigd.

Voor een tientje
De kalender is echt een juweel-
tje geworden! Leuk om te heb-
ben, leuk om te geven en leuk 
om te krijgen! De kalender van de 
Schoonheid kost een tientje en 
is verkrijgbaar bij: Het Boekhuis, 
De Historisch Tuin, Fotowinkel 
Aalsmeer, PACA, Jij en Ik, De Mars-
kramer, drogisterij De Horn, Ni-
co-Optiek, kapsalon Stijl by Man-
dy en bij palingrokerij Rekelhof. 
De Schoonheid van Aalsmeer be-
steedt de gehele opbrengst aan 
de twee bovengenoemde doelen, 
dus: Koop zo’n kalender, geniet 
van de prachtige foto’s en draag 
daarmee een steentje bij aan De 
Schoonheid van Aalsmeer. Kijk 
voor meer informatie of het be-
stellen van kalenders op de ge-
heel vernieuwde website: www.
deschoonheidvanaalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Desirée Vreeken, Bianca Tas, Richard Kilian en Pau-
lien Pannekoek. Foto: www.kicksfotos.nl

Opfriscursusavond videomontage
Videoclub Aalsmeer actief 
in de startblokken
Aalsmeer - De Videoclub 
Aalsmeer organiseert wederom 
twee opfris cursusavonden mon-
teren. Te beginnen op maandag 7 
oktober. Henk Westerhof, één van 
de meest ervaren clubleden, zal 
uitgebreid ingaan op het onder-
deel videomontage. Een belang-
rijk aspect bij het monteren is dat 
er enige computer ervaring nodig 
is in het omgaan met Windows 
10 en de verkenner. Ook daar zal 
kort op worden ingegaan. Het 
opgenomen videobeeld van de 
vakantie, reportage of speel�lm 
wordt digitaal opgeslagen op 
de computer (harde schijf ). Met 
een videobewerkingsprogramma 
(MAGIX) kunnen deze beelden 
gemonteerd worden. Alle gege-
vens worden opgeslagen in een 
projectbestand. In dat bestand 
wordt geen video opgeslagen, 
maar alleen de gegevens die zeg-
gen welke e�ecten op welk deel 
van de video wordt toegepast en 
hoelang een video duurt. Om van 
het projectbestand en de origi-
nele videobeelden een nieuwe 
bewerkte video te maken, moet 
de computer eerst berekenin-
gen uitvoeren. Na het renderen 
(rekenen) is er een nieuw video-
bestand gemaakt, dat bijvoor-
beeld op een DVD gebrand kan 
worden of direct geplaatst kan 
worden op het internet. Door de 
enorme populariteit van internet-

diensten als YouTube en Google, 
waarbij internetgebruikers zelf 
(gemonteerde) video’s kunnen 
uploaden, is videomontage erg 
populair geworden. Er is wel een 
krachtige computer nodig om vi-
deo te kunnen bewerken. Op bei-
de avonden wordt dieper inge-
gaan in de nieuwste snu�es van 
het veel gebruikte videomontage 
softwarepakket Magix video de-
luxe. Een programma dat al meer 
dan 15 jaar door veel amateur�l-
mers wordt gebruikt. Filmmonta-
ge is niet eenvoudig. Je moet veel 
oefenen om het onder de knie te 
krijgen. Het jaarlijks opfrissen van 
wat allemaal met dat program-
ma en ook andere programma’s 
kan, wordt dan ook door veel le-
den en oud cursisten op prijs ge-
steld. De avond wordt gehou-
den in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. Van belangstellende 
mensen buiten de Videoclub die 
graag deze avonden willen mee-
maken wordt een bescheiden bij-
drage in de kosten gevraagd. Lid 
worden kan natuurlijk ook. Het 
seizoen is net begonnen dus kan  
nog gebruik gemaakt worden 
van alle clubavonden met een 
gevarieerd programma. En het is 
nog gezellig ook. Nieuwsgierig 
geworden? Neem dan contact op 
met de secretaris van de Video-
club Aalsmeer: Susan Griekspoor 
via 0297-327490.  

Radio Aalsmeer praat 
bij met Jeroen Nobel
Aalsmeer - Zaterdag 5 oktober 
ontvangst Sem van Hest in zijn 
programma op Radio Aalsmeer 
de oud-waarnemend burgemees-
ter Jeroen Nobel. De muziekkeu-
zes van de oud-burgemeester 
noemt Van Hest verrassend en hij 
wil er verder niets aan toevoegen. 
Gewoon luisteren zaterdag vanaf 
10.00 uur!

‘Echt Esther’
Natascha Bakker heeft haar ei-
gen opvoed/coachingspraktijk ge-
naamd Puur. Binnen deze praktijk 
zijn alle ouders en kinderen wel-
kom, die een beetje ondersteu-
ning kunnen gebruiken. Wil jij 
daar graag meer over weten? Luis-
ter donderdag 3 oktober mee naar 
Echt Esther.

‘Zimmer Frei’
Op zaterdag 5 oktober heeft Zim-
mer Frei weer een speciale gast 
in de uitzending. Dit keer Erik van 
Warmerdam ofwel DJ Saiko. Zijn 
liefde voor techno, van melodi-
eus tot funky en soms lekker rauw, 
neemt de luisteraars mee op een 
muzikale reis. 

‘Blikopener Radio’
Over marketing, communicatie 
en internettechnologie gaan ge-
praat worden met Tadek Solarz in 
het programma ‘Blikopener’. Hij is 
directeur van de Creative Marke-
ting Group Nederland, dat bedrij-
ven helpt met hun merkbeleid, 
marcom-strategie en positione-
ringsvraagstukken. De uitzending 
wordt compleet gemaakt door co-
lumnist Dimitry Vleugel, de Week 
van Wilg over technologische in-
novaties, en een spetterende co-
lumn van gespreksontwerper Rick 
Steggerda.

‘Door de Mangel’ 
Zoals iedere week ontvingen zus 

en broer Myléne en Elbert afgelo-
pen maandag een (on)bekende in-
woner uit Aalsmeer of Kudelstaart 
in ‘Door de Mangel’. Deze keer 
nam zangeres, danseres en vlog-
ger Denise Kroes plaats achter de 
microfoon. Zij noemde zichzelf ei-
genwijs, een harde werker en aw-
kward. “Ik wil vijf zelfgeschreven 
nummers op de plank hebben lig-
gen en dan wil ik met mijn eerste 
single naar buiten treden”, vertel-
de zij enthousiast. “Binnen een 
half jaar kunnen jullie iets van mij 
verwachten en Radio Aalsmeer 
krijgt dan de primeur”, beloofde 
de Aalsmeerse. Ook Denise heeft 
weer een schakel aan de lange 
ketting toegevoegd. Zij heeft Jor-
dy de Breet gevraagd komende 
maandag als 267e gast naar de 
studio te komen. Hij komt ook uit 
de muziekwereld. Denise wil van 
de eigenaar van Jomo Productions 
heel graag weten wat zijn grootste 
nachtmerrie is. Het antwoord op 
deze vraag en nog veel meer, hoor 
je maandag 7 oktober vanaf 19.00 
uur. Mocht je als luisteraar een 
vraag hebben voor Jordy, mail de-
ze dan naar: info@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending naar 
de studio: 0297-325858.

Op televisie!
Een leuke mix van lokaal nieuws, 
een uitgebreide agenda, het 
weerbericht, live beelden vanaf 
de poel, (nostalgische) foto’s, het 
komt allemaal voorbij. Te bekij-
ken via kanaal 12 van Caiway, ka-
naal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. Ra-
dio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving 
en is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg de omroep ook 
op facebook en twitter.

den. Daarna volgt een rondrit on-
der leiding van een gids van an-
derhalf uur over de Veluwe en de 
omgeving van Apeldoorn. Na te-
rugkomst is er nog een pauze 
waar voor eigen rekening nog 
een consumptie gebruikt kan 
worden. Mee op stap? Opge-
ven kan bij Tiny Eijkelenboom, 
Leimuiderdijk 55, tel 323716 of 
bij Riek de Heij, Blauwe Beugel-
straat 48, tel. 320626. De kosten 
bedragen 48.50 euro voor leden, 
niet leden betalen 53.50 euro. 
De start is om 08.45 uur vanaf de 
Werf in Rijsenhout, waar de da-
mes om ongeveer 18.30 uur weer 
terug zijn.

de in vier verschillende smaken, da-
messokken, olijfhouten windlicht-
jes uit Bethlehem, leren sleutelhan-
gers en nieuwe dessins in dekbed-
overtrekken. Belangstellenden zijn 
zaterdag 5 oktober van harte wel-
kom tussen 13.00 en 16.00 uur in 
gebouw ‘t Baken aan de Sportlaan 
86. Israël-consulente Diny Wichers 
heet u/jou van harte welkom.

Teleurgesteld, maar collega’s zijn trots
Wedstrijdploeg Brandweer 

zesde van Nederland
Aalsmeer - Afgelopen za-
terdag 28 september was 
het matchday voor de wed-
strijdploeg van Brandweer 
Aalsmeer. Zeven gespannen 
heren gingen in de vroege 
ochtend op weg naar Schijn-
del om daar de landelijke AB-
WC �nale in de hoofdklas-
se te spelen. Net als vorig jaar 
was het de wedstrijdploeg van 
Aalsmeer gelukt om de �na-
le te bereiken. Het team was 
er op gebrand om tijdens de-
ze �nale opnieuw de lands-
titel te veroveren, zodat de 
grootste beker opnieuw mee 
mocht naar Aalsmeer. Maar he-
laas, dit is niet gelukt. Aalsmeer 
is als zesde geëindigd. Zes-

de van Nederland is toch ook 
een geweldig resultaat. De 
wedstrijdploeg zelf was be-
hoorlijk teleurgesteld, maar 
uiteraard zijn alle Aalsmeerse 
brandweer-mannen en -vrou-
wen trots op hun zeven colle-
ga’s en vast ook heel veel inwo-
ners zijn blij met deze toppers. 
Toch een veilig gevoel om één 
van de beste korpsen van Ne-
derland binnen de gemeente-
grenzen te hebben! Bij de ka-
zerne aan de Zwarteweg werd 
de ploeg door de collega’s wel-
kom geheten met een ereboog 
van water. De ABWC �nale is 
overigens dit jaar gewonnen 
door het wedstrijdteam van de 
brandweer van Schijndel.

Ook veiling en expositie
Ledenvergadering bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 7 okto-
ber houdt Postzegel Vereniging 
Aalsmeer weer haar maandelijk-
se bijeenkomst in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat 6. De-
ze avond, die om 20.00 uur begint, 
staat in het teken van de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Het 
bestuur is nog steeds op zoek naar 
mensen die het leuk vinden te as-
sisteren op de ruilbeurs, het maken 
van het clubblad of als tweede pen-
ningmeester aan de slag willen. Fi-
latelistische kennis is niet vereist en 
leeftijd telt niet mee. Na de verga-
dering wordt een veiling gehou-

den. Ook kunnen lootjes gekocht 
worden waar vele planten mee te 
winnen zijn. Daarnaast zijn ruim 90 
nieuwe stokboeken in te zien met 
zegels voor slechts 5 cent. De heer 
van Meurs zal deze avond een ge-
deelte van zijn verzameling over 
paddestoelen op postzegels tonen. 
Echt de moeite waard om te kijken 
naar de zegels van Eekhoorntjes-
brood en de Stinkzwam. Bij de ver-
eniging kunnen ook nieuwtjes uit 
binnen- en buitenland besteld wor-
den, evenals albumbladen, catalo-
gus, etc. Er is uiteraard ko�e en een 
drankje verkrijgbaar in de zaal.

Opening door Majoor Hoogenboezem
Expositie ‘Operatie Market 
Garden’ in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Na weken 
van aandacht voor de herdenking 
van 75 jaar Market Garden in de 
omgeving van Nijmegen en Arn-
hem is nu de beurt aan het Crash 
luchtoorlog- en verzetsmuseum 
’40-’45. Aan deze operatie wordt 
speci�ek aandacht geschonken 
in één van de zalen van het muse-
um in fort Aalsmeer. De expositie 
‘Operatie Market Garden’ wordt 
op zaterdag 5 oktober om 12.00 
uur o�cieel geopend door Ma-
joor Dr. Jaap Hoogenboezem.
In de zaal is een spectaculair dio-
rama ingericht waarin bezoekers 
oog in oog staan met militairen 
in de originele uniformen die tij-

dens de operatie zijn gedragen 
met hun uitrusting en gebruiks-
voorwerpen. Zo is er een aantal 
parachutisten te zien: een Pool, 
een Canadees, een Engelsman, 
een Franse SAS en een Ameri-
kaan van de 101 Airborne Divisi-
on ‘Screaming Eagles’. Ook wordt  
in tekst en beeld aandacht gege-
ven aan de gebeurtenissen van 
de operatie en aan de legeron-
derdelen die in de operatie heb-
ben meegevochten. Een vitrine 
toont enkele van de voertuigen 
die een rol hebben gespeeld tij-
dens Market Garden. Ook is er 
doorlopend een �lm over de ope-
ratie te zien.

Het Crash museum is geopend op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur, op zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur en iedere tweede 
zondag van de maand ook van 
11.00 tot 16.00 uur. 
De toegang bedraagt 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang op 

vertoon van hun kaart. Het Crash 
museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout).
Kijk voor meer informatie over 
het museum en het werk van het 
Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40- ‘45 op de website 
www.crash40-45.nl, op instagram 
of raadpleeg de facebookpagina.
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Zing mee op maandagavond in The Beach

Mannenkoor Con Amore 
start met projectkoor
Aalsmeer - Het Aalsmeers Man-
nenkoor start in oktober met 
een projectkoor ‘Hear the Angels 
Sing’. Het wordt een spannen-
de eerste helft van dit seizoen. 
Vanaf oktober zetten heren zan-
gers de deuren open voor ieder-
een die zonder enige verplichting 
eens wil komen kijken en eenma-
lig willen meezingen in een pro-
jectkoor. 
Hoe is dat nou, zingen bij een 
mannenkoor? Is dat echt zo ge-
zellig en kan je samen ook echt 
wat neerzetten? Zeker wel! Dát 
willen de leden van mannenkoor 
Con Amore op meer mensen 
overbrengen en niet alleen tij-
dens concerten. De heren willen 
graag dat er meer nieuwe men-
sen bij Con Amore willen komen 
zingen.
Daarom worden vanaf oktober 
mannen, die weleens zouden wil-
len zingen in een mannenkoor, 

uitgenodigd om eens te komen 
kijken, luisteren en meezingen tij-
dens de wekelijkse repetitie. Het 
projectkoor is een ideale manier 
om vrijblijvend een periode deel 
uit te maken van het mannen-
koor. Deelname is helemaal gra-
tis en lid worden, hoeft niet. Van 
Amstelveen tot Leimuiden van 
Hoofddorp tot Uithoorn en na-
tuurlijk uit Aalsmeer. De zangers 
van Con Amore komen vanuit al-
le windstreken wekelijks naar The 
Beach aan de Oosteinderweg 
247a. van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan op maandag 7 oktober naar 
The Beach waar er met plezier ge-
zongen wordt van 19.30 tot 22.00 
uur. Neem gerust een buurman, 
broer of vriend mee! Zingen is, 
volgens de leden van Con Amo-
re een feest, zeker samen zingen. 
Iedereen kan het leren. Het is de 
kunst om het te doen.

Proms Kudelstaart in De Spil
Sursum Corda en KNA 
trakteerden op feestje
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 28 september was er een 
muzikaal feestje in De Spil: Proms 
Kudelstaart. Dit concert was voor 
muziekvereniging Sursum Cor-
da de afsluiting van het jubileum-
jaar. De nu 91-jarige vereniging 
vormde samen met KNA uit Uit-
hoorn het Promsorkest. Het pro-
jectkoor van Amstelproms en di-
verse solozangers maakten het 
feest compleet. 
Het publiek kon genieten van een 
afwisselend programma van klas-
siek tot pop. De zangers waren al-
len goed bij stem en maakten er 
een geweldige show van. 
Zo was Nick van der Jagt te ho-
ren in het swingende Sway, be-
kend van onder andere de Pussy-
cat Dolls, Judith Beuse vertolkte 
een jazzy Frank Sinatra Medley en 
Kamiel Kluft zweepte het publiek 
op metThe Blues Brothers. Ook 
het orkest zette zijn beste beentje 

voor in ondermeer An der Schö-
nen blauen Donau. 
Een hoofdrol was er ook voor Mi-
relle Verheijen in The Sound of 
music en samen met haar col-
lega-nonnen in Sister Act. De 
avond werd feestelijk afgesloten 
met ‘Leef’ door Arnold Aué.

Rabo clubsupport
Het is overigens mogelijk om op 
muziekvereniging Sursum Cor-
da te stemmen bij de Rabo-club-
supportactie. Leden van de bank 
krijgen een e-mail met een linkje 
naar de website waarop gestemd 
kan worden. 
Aan Sursum Corda kan één of 
twee sterren gegeven worden. 
Iedere stem levert de vereniging 
een bedrag op voor de clubkas. 
Het geld zal worden besteed aan 
het opleidingsorkest Jong Sur-
sum. 
 Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwe datum is zondag 8 maart
Inschrijven voor vierde 
KWF Korendag
Aalsmeer - Begin dit jaar werd 
er al gestart met de organisatie 
van de vierde KWF Korendag die 
in oktober, in Studio’s Aalsmeer, 
zou plaats gaan vinden. Helaas 
echter bleven de inschrijvingen 
uit en heeft het organisatiecomi-
té, eerder al, besloten om het eve-
nement niet door te laten gaan, 
maar te verzetten naar een ande-
re datum. “Omdat de datum van 
27 oktober alleen in het zangko-
rencircuit bekend was hadden we 
er niet veel ruchtbaarheid aan ge-
geven dat de datum zou verande-
ren”, vertelt voorzitter Jan Kwak 
van KWF Aalsmeer. “Echter van 
diverse kanten kregen we toch 
de vraag of het nou wel of niet 
door zou gaan dit jaar en dat laat 
zien dat de KWF Korendag toch 

leeft binnen Aalsmeer”, vervolgt 
Jan Kwak.
“De gekozen datum was de laat-
ste zondag van de Herfstvakan-
tie en wellicht is dat de oorzaak 
dat de koren lieten afweten, al-
hoewel er in de voorgaande jaren 
ook zangkoren bij waren uit an-
dere delen van het land, waar de 
vakantie periodes anders zijn”, al-
dus Jan Kwak. In overleg met Stu-
dio’s Aalsmeer is de datum ver-
zet naar zondag 8 maart 2020. De 
nieuwe inschrijvingstermijn ein-
digt midden oktober. “We hopen 
dat er zich dan voldoende koren 
zullen inschrijven, zodat het fan-
tastische evenement in maart wel 
kan doorgaan”, besluit Jan Kwak. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kwfaalsmeer.nl

Verhaal over zoektocht in Oud Nuus
Zijmuur van het oudste 
raadhuis gevonden
Aalsmeer - Het Oude Raad-
huis uit 1780 is gedeeltelijk ge-
bouwd op de fundamenten van 
een voorganger uit 1619. Het on-
derste deel van een 400 jaar ou-
de zijmuur is teruggevonden on-
der het huidige Oude Raadhuis. 
Het verhaal over de zoektocht en 
de vondst van dit oude funda-
ment is te lezen in de nieuwe edi-
tie van Oud Nuus van de stichting 
Oud Aalsmeer die deze week ver-
schijnt. In Oud Nuus 197 recon-
strueert historicus Jan Willem de 
Wijn de plek waar 400 jaar ge-
leden het eerste raadhuis van 
Aalsmeer is gebouwd. Op basis 
van bronnenonderzoek en oude 
kaarten blijkt dat het eerste raad-
huis van 1619 heeft gestaan op 
de plaats waar zich nu het rechter 
deel van het huidige Oude Raad-
huis uit 1780 bevindt. De onder-
kant van de linker zijmuur van het 
eerste raadhuis is onder het hui-
dige pand teruggevonden. Hier-
voor werden de krachten ge-
bundeld van de stichtingen Oud 
Aalsmeer en Beheer Oude Raad-
huisje Aalsmeer. BORA heeft tot 
doel het Raadhuisje voor cultu-
rele doeleinden ten behoeve van 
de Aalsmeerse bevolking te be-
waren. Die samenwerking resul-
teerde in een zoektocht onder de 
vloer van het Oude Raadhuis. Be-
heerder Dionijs Brugman en ar-
cheologe Maaike Tenhagen von-
den het onderste deel van de 

voormalige linker buitenmuur 
van het raadhuis uit 1619 terug. 
Die bevindt zich onder de linker 
zijwand van de gang in het hui-
dige Oude Raadhuis en dient als 
een fundering daarvoor. Een mooi 
staaltje van recycling! Waarschijn-
lijk is ook de wapensteen met de 
Aalsmeerder leeuw plus paling af-
komstig uit het pand van 1619 en 
hergebruikt in 1780.

En verder…
In de nieuwe Oud Nuus schrijft 
Cees van Dam over de Aalsmeer-
se tuinbouw in 1919, dus honderd 
jaar geleden. Eveneens een eeuw 
geleden werden drie molens in 
Aalsmeer en Amstelveen door 
noodweer zwaar beschadigd. Mo-
lenaar Jan Hofstra beschrijft de-
ze ‘molenslachting’. In Oud Nuus 
ook aandacht voor de concessie 
die Koningin Wilhelmina in 1919 
verleende om de Westeinderplas 
in te polderen. De bestuursleden 
en redactieleden leverden allen 
een bijdrage over hoe hun leven 
er een halve eeuw geleden uitzag, 
op het moment dat in 1969 de 
stichting Oud Aalsmeer werd op-
gericht. En Dirk Jongkind maakt 
een begin met de reconstruc-
tie van het leven van Maus van 
Staaveren, pionier in bloemen- 
en plantenteelt. Oud Nuus is ver-
krijgbaar bij het Aalsmeers Boek-
huis en Bruna in de Zijdstraat. Een 
los nummer kost 6 euro.

Afbeelding: In 1650 schetst Jan Abrahamsz Beerstraten de dorpskerk met 
links daarvan het raadhuis (met trapgevel) uit 1619. Linksvoor staat de 
dorpspomp en het bruggetje is tegenwoordig het C.J. Braber Pad naar de 
kerk.

OVAK-middag voor leden
Geschiedenis van oude 
schrijfi nstrumenten
Aalsmeer - Dinsdag 8 oktober is 
Willem van Bloemen te gast bij 
de OVAK. In het eerste deel ver-
telt hij het een en ander over de 
geschiedenis van het schrift, zo-
als het kleitablet en de ganzen-
veer. In het tweede deel kan men 
de nodige oude schrij� nstru-
menten van kleitablet tot bal-
point bezichtigen, plus de nodi-

ge oude schrijfmachines. Ook kan 
men nog een keer ervaren of het 
schoonschrift van vroeger met 
een kroontjespen nog beheerst 
wordt. 
De middag wordt gehouden in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat en begint om 14.00 uur. 
Leden van OVAK zijn van harte 
welkom.

Noteer 12 oktober in de agenda!
Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Het is bijna weer zo-
ver: de jaarlijkse Bazaar in ‘t Kloos-
terhof in de Clematisstraat 16. Dit 
jaar op zaterdag 12 oktober. Ge-
organiseerd door de ‘Vrienden 
van ‘t Kloosterhof’ om van de op-
brengst de bewoners en het huis 
wat extra’s te kunnen bieden. 
Iedereen is van harte welkom tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. Er is van 
alles te doen voor jong én oud. 
Natuurlijk zijn er weer heerlijke 
oliebollen te koop (vanaf 11.00 
uur), zijn er mooie prijzen te win-
nen bij het Rad van Avontuur, is er 
prachtig handwerk gemaakt door 
de bewoners en zijn er tweede-
hands boeken en mooie planten 

te koop. Ook zijn er leuke raad-
spelletjes, de muizenbak en het 
enveloppenspel. En natuurlijk 
ontbreken ook de spelletjes voor 
de kinderen niet! Tevens worden 
er loten verkocht à 3 euro (4 voor 
10 euro) waarmee een hotel ar-
rangement, een dinerbon of een 
high tea te winnen is. 
Dit jaar is er ook weer heerlijke 
erwtensoep (per liter) te koop! 
Natuurlijk wordt er ook voor de 
inwendige mens gezorgd. Al met 
al de moeite waard om een be-
zoekje te brengen aan ’t Kloos-
terhof. 
Voor meer informatie: Jaap van 
Leeuwen (06-22280420).

Stichting Sinterklaas in Aalsmeer
Gouden pepernoot voor 
Joost de Vries
Aalsmeer - Na heel veel jaar heeft 
Joost de Vries de voorzittersha-
mer van de Stichting Sinterklaas 
in Aalsmeer naar Spanje terug 
gestuurd. Als dank hiervoor ont-
ving Joost afgelopen maandag 
30 september ‘Koninklijk’ bezoek 
en kreeg hij uit handen van Sin-
terklaas de gouden pepernoot. 
De onderscheiding was niet het 
enige cadeau. Joost heeft van-
af nu ook eeuwige toegang voor 
de jaarlijkse, grootse Sint en Pie-
ten Bingo. Dit gezellige tre� en vol 

gekkigheden vindt op zaterdag 
23 november plaats in ditmaal 
Studio 5 van Studio’s Aalsmeer. 
De voorzittershamer is overigens 
aangekomen in Spanje. Sinter-
klaas heeft Joost in een bericht la-
ten weten dat hij vanavond zijn 
schoen mag zetten. De gouden 
pepernoot heeft de verenigings-
man volgens vele inwoners ‘dik’ 
verdiend. Enkele reacties op fa-
cebook: Topper, Geweldig, Ik zeg 
hulde, Is je gegund en Mooi ge-
baar.

Dionijs Brugman (BORA) inspecteert de voormalige linker buitenmuur 
van het pand uit 1619.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

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

Dineren in Voor Elkaer
woensdag 9 oktober kunt u 
genieten van o.a. een 
gebonden pompoensoep, 
stokbrood met kruidenboter,
hawaïburger = hamburger 
met ananas en kaas,
romige strogano�saus,

Haricoverts met tomaat en 
spekjes, Russische salade 
pommes duchesses en
Vanille-ijs met huisgemaakte 
karamelsaus met slagroom 
naar keuze voor maar € 14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

 Vrijdag 11 oktober kunt u 
genieten van een ham - prei 
cocktail met toast en 
kruidenboter, gevulde 
kip�lets met gehakt, 
roomkaas en mango 
chutney, paprikaroomsaus,                                                                                                                     
geroosterde vergeten 
groenten,  twister 
aardappelen, witlofsa-
lade met spekjes  en een 
bavaroise duo van vanille 
en aardbei met bosvruchten                                                                                                                                      
met slagroom naar keuze 
 voor € 14,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via 
tel. 0297-820979. Wijkpunt 
Voor Elkaer Nobelhof 1 in 
Kudelstaart. 

Activiteiten overzicht
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Container voor 
oud papier

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eer-
ste maandag van de maand een 
container staan op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oos-

Bevordering milieu en welzijn mensen

Inschrijving open voor 
Meerlandenfonds
Rijsenhout - De inschrijving voor 
het Meerlandenfonds 2019 start 
op 1 oktober. Ook dit jaar heeft 
Meerlanden weer een bedrag van 
55.000 euro in het fonds gestort 
om (sport)verenigingen en goede 
doelen te ondersteunen. Vrijwilli-
gers van goede doelen en sport-
verenigingen uit het verzorgings-
gebied van Meerlanden, waaron-
der de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer, kunnen tot 1 
november aanstaande een aan-
vraag indienen. “Vrijwilligers zijn 
onmisbaar voor onze maatschap-
pij. Zij dragen eraan bij dat het 
in onze regio �jn wonen, werken 
en recreëren is. Ook Meerlanden 
werkt daar dagelijks aan mee, sa-
men met gemeenten en hun in-
woners, scholen en partners. 
Daarom steunen wij die talrij-
ke initiatieven van goede doelen 
en verenigingen met ons Meer-
landenfonds. Zo kunnen zij hun 
mooie werk blijven doen”, zegt 
Angeline Kierkels, algemeen di-
recteur van Meerlanden. “Ik roep 
alle vrijwilligers in de regio daar-
om op om een aanvraag te doen 
voor een bijdrage uit het Meerlan-

denfonds!” Het bestuur van het 
fonds let bij de aanvragen op de-
genen, die zich inzetten voor een 
mooie en duurzame leefomge-
ving, vandaag en morgen, en op 
het welzijn van mensen.
 
Online inschrijven
Goede doelen en (sport)vereni-
gingen komen voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds in aan-
merking door een project te be-
schrijven. Dat kan door vanaf 1 
oktober het online formulier in te 
vullen op www.meerlanden.nl/in-
schrijven. Voor goede doelen is de 
maximale bijdrage 2.500 euro en 
voor (sport)verenigingen maxi-
maal 1.000 euro.

Feestelijke uitreiking
De inschrijving sluit op 1 no-
vember 2019. Begin december 
ontvangen de aanvragers be-
richt over een eventuele toe-
kenning van een bedrag uit het 
fonds. De feestelijke uitreiking 
van de cheques van het Meer-
landenfonds is op 12 december. 
Het reglement is te vinden op  
www.meerlanden.nl/fonds.

Voorpret, pret beleven en napret
Winnaars verlichte boten 
in het zonnetje gezet 
Aalsmeer - Vrijdag 26 septem-
ber werd bij de prijsuitreiking aan 
de winnaars van de verlichte bo-
tenshow wel duidelijk dat er drie 
gradaties van pret zijn: Voorpret, 
pret beleven aan het meedoen 
en napret! Op het terras van Oe-
vers stonden Ronald, Erik, Rob-
bert, Jos, Marcel, Jeroen, Stefan, 
Dirk en Michiel van het Westein-
der Sloeproeiteam. Stoere man-
nen die zo op het oog niet bang 
zijn voor ruig weer. Vrienden die 
veel pret beleven aan hun sport 
en op nationaal niveau hun man-
netje staan. Zij hadden volgens 
de jury de mooiste kleine boot. 
Vooral de verlichte peddels - roei-
spanen - die aan het eind van de 
wedstrijd synchroon omhoog 
werden gestoken maakte veel in-
druk. Een prachtige foto gemaakt 
door Kick Spaargaren is een blij-
vende herinnering aan een bele-
venis die toch wel het predikaat: 
‘Nooit meer weg te denken eve-
nement’ verdient. De eerste prijs 
voor de mooiste grote verlichte 
boot ging dit jaar naar oude be-
kenden. Eric, Michel, Youri, Jelle, 
Sven en Remco werkten maan-
den aan hun imposante vrachtau-
to en kregen zo hun felbegeerde 
beloning voor de zesde keer uit 
handen van Mike van der Laarse. 

De jury
Wat ooit begon als een leuk ‘on-
deronsje’ is uitgegroeid tot een 
serieuze zaak. Annelie Klein 
Sprokkelhorst, Betsy van der 
Zwaard, Ilse Keessen, en notaris 
Matthijs van Galen maken deel 
uit van de jury die, zoals het een 
jury betaamd, geheel onbevoor-

oordeeld zijn en de deelnemers 
niet kennen. Tijdens de show 
worden er aantekeningen ge-
maakt en wanneer de vloot aan 
hen is voorbij getrokken, gaan de 
leden met elkaar in conclaaf, wor-
den de foto’s als geheugensteun-
tje nog eens bekeken waarna de 
beslissing valt. 

Mike en Ap
De prijswinnaars werden op vro-
lijke wijze toegesproken door 
Mike van der Laarse samen met 
Ap Eigenhuis van Vuur en Licht 
op het water. Hadden zij ooit 
kunnen vermoeden dat dit vuur-
werkfestijn zo in omvang zou uit-
groeien? De landelijk gestelde ei-
sen kosten inmiddels de nodi-
ge hoofdbrekens maar geluk-
kig heeft Aalsmeer een gewel-
dige meedenkende burgemees-
ter gekregen. Iemand die denkt 
in oplossingen en niet in proble-
men. Dit wordt door de initiatief-
nemers gezien als een erkenning. 
“Wanneer burgemeester Gido 
Oude Kotte vraagt: ‘Wat kan ik 
voor je doen, wat heb je nodig’ en 
vervolgens ook bij de komende 
evaluatie en vergaderingen zijn 
advies gaat geven, dan is dat al-
lemaal gericht op de voortgang 
van Vuur en Licht op het water”, 
aldus een blije Mike van der Laar-
se. Het klinkt als muziek in de 
oren van de organisatie, deelne-
mers en winnaars. Alle pret bij de 
voorbereiding, de belangstelling 
en het toejuichen tijdens de vaar-
rit en dan de pret achteraf. Zo is 
het leven een feest. Dus tot vol-
gend jaar allemaal! 
Janna van Zon 

De winnaars van de verlichte botenshow met in het midden notaris Mat-
thijs van Galen. Foto: www.kicksfotos.nl

Albert Heijn en Aalsmeervoorelkaar
Boodschappenhelden in 
Aalsmeer gezocht
Aalsmeer - Steeds meer oudere 
inwoners van Aalsmeer kunnen 
hulp gebruiken bij het doen van 
de boodschappen. Albert Heijn 
en Aalsmeervoorelkaar hebben 
daarom de handen ineen ge-
slagen en zijn samen op zoek 
naar mensen die oudere inwo-
ners willen helpen met hun we-
kelijkse boodschappen: de zoge-
naamde Boodschappenhelden. 
Renate Joon van Aalsmeervoor-
elkaar vertelt: “Voor veel oude-
ren is boodschappen doen het ui-
tje van de week. Een manier om 
onder de mensen te komen. Ook 
draagt het bij aan het gevoel van 
zelfstandigheid, wanneer iemand 
zelf zijn boodschappen in het 
mandje kan leggen. Maar veel 
ouderen hebben daar wel een 
beetje hulp bij nodig. Die hulp 
bieden de helden van ons Bood-
schappenteam graag.” Het Bood-
schappenheldenteam kan echter 
wel wat uitbreiding gebruiken nu 
Aalsmeervoorelkaar steeds va-
ker aanvragen krijgt voor bood-
schappenhulp. In Albert Heijn 
vond Aalsmeervoorelkaar een 
enthousiaste partner. Anita Gor-
ter, supermarktmanager van Al-
bert Heijn: “De samenwerking 
tussen Aalsmeervoorelkaar en 
AH past goed binnen de strate-
gie van AH, de winkel voor ieder-
een en in dit geval speci�ek voor 

ouderen uit de buurt. Het mooie 
aan deze actie vind ik dat we de 
krachten van beide partijen heb-
ben gebundeld. De ouderen ko-
men bij ons boodschappen doen 
en Aalsmeervoorelkaar werft 
via AH Helden voor hun Bood-
schappenhelden-team, op de 
plek waar het allemaal gebeurt. 
Zo heb je een groot bereik en ho-
pen we Aalsmeerders enthou-
siast te maken voor deze cam-
pagne en uiteraard nieuwe Hel-
den voor Aalsmeervoorelkaar te 
mogen verwelkomen.” De Bood-
schappenhelden-actie duurt de 
hele maand oktober in de ver-
schillende winkels van Albert 
Heijn in Aalsmeer. In die maand 
willen Albert Heijn en Aalsmeer-
voorelkaar zoveel mogelijk nieu-
we Boodschappenhelden vin-
den. Renate: “We zoeken zowel 
Superhelden, dat zijn Aalsmeer-
ders die elke week boodschap-
pen doen met een ouder iemand, 
als Flexibele helden, mensen die 
af en toe tijd hebben om hulp bij 
de boodschappen te bieden.” Tij-
dens de actiemaand is het team 
van Aalsmeervoorelkaar regel-
matig aanwezig in de winkels van 
Albert Heijn om klanten te en-
thousiasmeren om Boodschap-
penheld te worden. Meer infor-
matie is ook te vinden op www.
Aalsmeervoorelkaar.nl/AH

Meneer Dapper: “Dankzij Tineke en de andere helden van Aalsmeer- en 
Aalsmeervoorelkaar kan ik nog steeds zelf mijn boodschappen doen bij 
Albert Heijn. Mijn vaste uitstapje in de week.” Foto: Arjen Vos

Lichtjestocht Bromfiets Genootschap
Veel bekijks en applaus 
voor verlichte brommers
Aalsmeer - Kris kras door 
Aalsmeer en Kudelstaart ging de 
lichtjestocht van het Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap (ABG) af-
gelopen zaterdag 28 september. 
Zestig deelnemers durfden het 
aan om na een dag vol regen toch 
op de oude brommer te stappen 
voor een gezellige avondrit. De 
groep heeft het getro�en, er is tij-
dens dit uitje geen spatje regen 
gevallen. 
Het waaide ook �ink, maar dit 
kon de brommerrijders niet de-
ren. “We hoeven toch niet te trap-
pen”, aldus Joost, Jan en Dirk van 
het Brom�ets Genootschap. Het 
was een lichtjestocht, dus aan 
de deelnemers was gevraagd de 
brommer ‘op te leuken’ met licht-
jes. Hier is groots gehoor aan ge-
geven. Het was een prachtige, 
verlichte ‘sliert’ brommers. De ‘op-
tocht’ trok veel bekijks en kreeg 
veel waardering. Met name wa-
ren de brom�etsen opgevrolijkt 
met (kerst)lichtjes, maar er was 
ook origineel uitgepakt. Zo had 

Kees Markman als ‘passagier’ een 
schemerlamp en was er veel lof 
voor de Zundapp die rondom in 
de lichtjes was gezet en daarbij 
was de helm niet vergeten.
Tijdens deze vijfde avondrit is 
door vele straten in Aalsmeer ge-
reden, een groot aantal deelne-
mers reed hun eigen huis voorbij, 
en gepauzeerd is er bij café Op de 
Hoek in Kudelstaart. De laatste ki-
lometers van de route, die zo’n 
vijftig kilometer lang was, ging 
over de Uiterweg. “Nog één keer 
over de echte Aardbeienbrug”, al-
dus de organisatoren.
Startpunt was café Joppe in het 
Centrum en hier eindigde rond 
elf uur de rit weer. De lichtjes-
tocht is prima verlopen. Niemand 
heeft pech gehad en er zijn geen 
valpartijen geweest. Ter afsluiting 
is door de deelnemers met een 
drankje nog gezellig nagepraat in 
en voor Joppe. Avondrit of licht-
jestocht: Geslaagd en leuk en ho-
pelijk een blijvend evenement!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Regen ‘opgevangen’ door partytenten
Heel gezellige burendag in 
Gallilei-/Leeghwaterstraat
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 28 september is Burendag 
gehouden in de Galilei- en Leeg-
hwaterstraat. Het is een heel ge-
zellige dag geworden ondanks 
het slechte weer. De regen is pri-
ma ‘opgevangen’ door partyten-

ten. Dit jaar kwamen veel nieuwe 
bewoners op de Burendag af, die 
onderling ook gelijk contact kon-
den maken, maar natuurlijk ook 
bewoners die al jaren in de straat 
wonen maar nog niet eerder wa-
ren geweest. Kortom, heel verras-
send! Met elkaar werd in de och-
tend alles opgebouwd, tussen-
door een kop ko�e  gedronken 
in de zon en rond 1600 uur werd 
gestart met een borrel en daarna 
ging de barbecue aan. Volgens al-
le aanwezige bewoners was het 
een heel gezellige avond, die me-
de mogelijk is gemaakt door Par-
ticipe buurtinitiatief, de gemeen-
te Aalsmeer en diverse sponsors.

teinderweg 247a. Deze container 
kan gevuld worden met oud pa-
pier, karton en verpakkingsma-
teriaal door zowel particulieren 
als bedrijven. De opbrengst komt 
ten goede van de koorkas. Maan-
dag 7 oktober staat de container 
klaar van 10.00 tot 19.00 uur. Voor 
inlichtingen: Arie Koningen, tele-
foon 0297-323847.

Functionele training voor ouderen
PACA zoekt 70+ers voor 
trainingsprogramma
Aalsmeer - De Gemeente 
Aalsmeer biedt inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart - die 
70 jaar zijn of ouder - een kos-
teloos trainingsprogramma aan 
bij Paramedisch Adviescentrum 
Aalsmeer (PACA). Vanaf dinsdag 
15 oktober wordt er weer twaalf 
weken, twee maal per week ge-
oefend bij PACA op het Drieko-
lommenplein onder professio-
nele begeleiding van fysiothera-
peuten. Woont u zelfstandig en 
merkt u dat bewegen wat moei-
lijker wordt en ook uw balans wat 
vermindert? Of ziet u dat uw va-
der of moeder meer moeite krijgt 
om de trap op te lopen of uit een 
stoel te komen? Middels een te-
lefoontje naar PACA kunt u zich 
aanmelden voor een individue-
le screening voor het programma 
Functionele Training voor Oude-
ren (FTO): telefoonnummer 0297-
230960. 
Josette Fransen, oefentherapeut 
Mensendieck bij PACA: ”Tijdens 
de screening maken we kennis 
met u, vullen enkele vragenlijsten 
in en we doen enkele balans- en 
spierkrachttesten. Op basis hier-
van onderzoeken we of u past 
binnen de doelgroep van het 
programma. Daarna ontvangt u 
een deelnameformulier en kunt u 
starten in de groep vanaf dinsdag 
15 oktober. Wekelijks wordt er ge-
traind op de dinsdag-  en donder-

dagmiddag. Indien u deelneemt 
wordt van u verwacht dat u pro-
beert zoveel mogelijk keren aan-
wezig te zijn. Aan het einde van 
het programma herhalen we de 
testen om te meten of u daad-
werkelijk vooruit bent gegaan in 
beenspierkracht en balans.” 
De gemeente subsidieert al enke-
le jaren het FTO-programma bij 
PACA. De ouderen die al eerder 
hebben deelgenomen, ervaren 
het programma als leuk, afwisse-
lend, speels maar ook uitdagend. 
Naast het oefenen in de groep is 
de sfeer collegiaal (men helpt el-
kaar) en stimulerend. Aan het ein-
de wordt altijd afgesloten met 
een lekker kopje ko�e of thee. Er 
zijn nog circa 10 plekken beschik-
baar. Wees er snel bij, want vol is  
vol.
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Even een beetje meer rust...
Aalsmeerbaan 2 weken 
dicht voor onderhoud
Aalsmeer - Schiphol voert tus-
sen zondagavond 29 september 
en zondagavond 13 oktober ge-
plande onderhoudswerkzaamhe-
den uit aan de Aalsmeerbaan. Tij-
dens deze werkzaamheden is de 
Aalsmeerbaan niet beschikbaar 
voor vliegverkeer en volgen de 
vliegtuigen andere routes van en 
naar Schiphol. Om deze periode 
niet langer dan strikt noodzake-
lijk te laten duren, voert Schiphol 
gelijktijdig verschillende werk-
zaamheden aan baan, rijbanen, 
markering en verlichting uit.

Aangepast baangebruik
Door buitengebruikstelling van 
de Aalsmeerbaan wordt het 
vliegverkeer dat normaal gebruik 
maakt van deze baan tijdens de 
werkzaamheden afgehandeld op 
de Buitenveldertbaan, Zwanen-
burgbaan of Schiphol-Oostbaan. 
Welke start- en landingsbaan 
wordt ingezet is sterk afhankelijk 
van de windrichting. Het baange-
bruik zal in de nacht niet afwij-
ken door het onderhoud aan de 
Aalsmeerbaan.

Werkzaamheden
Tijdens het reguliere onderhoud 
aan de Aalsmeerbaan vernieuwt 
Schiphol waar nodig het asfalt 
en de baanmarkeringen. Er wordt 
onder andere rubber van de baan 
verwijderd. Vliegtuigbanden la-
ten bij elke landing een klein 

beetje rubber achter op de baan. 
Dat gaat in het asfalt zitten, waar-
door het minder stroef wordt. 
Na een paar duizend landingen 
wordt het tijd om het rubber te 
verwijderen. Tijdens het onder-
houd worden de lampen van de 
Aalsmeerbaan gewassen en in-
dien nodig worden lampen ver-
vangen. Het asfalt van de rijbaan 
naar de Aalsmeerbaan wordt ver-
vangen, net als de rijbaanverlich-
ting en afwateringsgoten. Schip-
hol voert de werkzaamheden uit 
in samenwerking met Heijmans. 
Medewerkers werken in verschil-
lende ploegen 24 uur per dag om 
te zorgen dat de Aalsmeerbaan 
niet langer dan strikt noodzake-
lijk buiten gebruik is.
Naast het regulier onderhoud aan 
de Aalsmeerbaan vindt er tot en 
met woensdag 16 oktober aan-
vullend onderhoud plaats aan 
een rijbaan naar de Aalsmeer-
baan. De verwachting is dat de-
ze werkzaamheden geen verster-
kend e�ect hebben op het baan-
gebruik.

Bewoners met vragen
Voor meer informatie of vragen 
over het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden kunnen omwo-
nenden contact opnemen met 
BAS, het informatie- en klachten-
centrum over het vliegverkeer 
van, naar en op Schiphol, via 020-
6015555 of raadpleeg de website.

Jan Westerhof benoemd tot voorzitter
PvdA Aalsmeer kiest 
een nieuw bestuur
Aalsmeer - Op de ledenvergade-
ring van 19 september hebben 
de leden van de PvdA een nieuw 
bestuur gekozen, bestaande uit 
zes bestuursleden. Jan Wester-
hof uit Kudelstaart is benoemd 
tot voorzitter. Westerhof ziet met 
veel vertrouwen de toekomst van 
de plaatselijke PvdA tegemoet 
en is verheugd dat hij wordt bij-
gestaan door een nieuw gekozen 
actief bestuur, waaronder ook en-
kele jongere leden.  
Voorafgegaan aan de vergade-
ring werd een minuut stilte in 
acht genomen voor de op 15 sep-
tember op 88-jarige overleden 
Jan van der Jagt. Van der Jagt zat 
namens de PvdA 26 jaar in de ge-
meenteraad als raadslid, fractie-
voorzitter en wethouder Open-
bare Werken.
Het spreekt vanzelf dat als ge-
spreksonderwerpen de recente 
ontwikkelingen rondom de ge-

meenten Aalmeer en buurge-
meente Amstelveen aandacht 
kregen. Ook ‘Schiphol’ passeerde 
de revue evenals het onderwerp 
Bestuurlijke vernieuwing dat on-
der de loep werd genomen. 

Werkplan
Op de vergadering kwam ook het 
Werkplan oktober 2019-2020 aan 
de orde waarbij de nadruk komt 
te liggen op het zich verder ont-
wikkelen van de PvdA Aalsmeer 
en het ondersteunen en begelei-
den van de fractie. Uitvoerig werd 
gediscussieerd over het deelne-
men van de PvdA aan activiteiten 
rond zorg, huisvesting en groen 
en over het beheren van de digi-
tale media. Een van de plannen is 
contact te zoeken met de afdelin-
gen Amstelveen en Uithoorn van 
de PvdA. Het nieuw gekozenen 
bestuur ziet met optimisme de 
toekomst tegemoet.

Ondernemersgeest en gezelligheid
Burgemeester met CDA 
op tour in Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
27 september nam de CDA-frac-
tie de nieuwe burgemeester Gi-
do Oude Kotte mee op een tour 
door Kudelstaart om hem ook 
kennis te laten maken met dit 
deel van de gemeente. De och-
tend begon met een bezoek aan 
Mijnsheerlyckheid waar de groep 
ontvangen werd door de nieu-
we directeur van Zorgcentrum 
Aelsmeer, mevrouw Meily-Keu-
lemans. Mijnsheerlyckheid be-
staat nu 5 jaar en mevrouw Mei-
ly-Keulemans vertelde uitgebreid 
over het functioneren van het 
complex. Ook hebben leden van 
de bewonerscommissie nog een 
toelichting gegeven, voordat het 
bezoek werd voortgezet bij het 
Dorpshuis van Kudelstaart.

Verbouwing Dorpshuis
Het Dorpshuis wordt momenteel 
druk verbouwd en op 26 oktober 
wordt het feestelijk heropend. 
Beheerder Cor Brussen en voor-
zitter Nico Otto gaven een kor-
te uitleg over de functie van het 
Dorpshuis. Met behulp van Stich-
ting Leefomgeving Schiphol en 
een �inke bijdrage van het Dorps-
huis zelf wordt de gehele verbou-
wing gerealiseerd, zonder subsi-
die van de gemeente. Over een 
paar weken is het Dorpshuis weer 
het stralend middelpunt van Ku-
delstaart.

Visserijbedrijf
Het bezoek werd afgesloten met 
een bezoek aan de Kudelstaart-

se visser Theo Rekelhof. Rekelhof 
vertelde een verhaal vol anek-
dotes waarin hij uitgebreid in-
ging op de Westeinder, het on-
derwaterleven en de geschiede-
nis van zijn familiebedrijf. De bur-
gemeester kreeg zelfs nog de 
unieke kans om een meerval van 
dichtbij te aanschouwen. Ook 
werd er nog een bezoekje ge-
bracht aan de rokerij waar de pa-
ling wordt gerookt. Volgens bur-
gemeester Oude Kotte was het 
een voorrecht om de ochtend in 
Kudelstaart door te mogen bren-
gen en heeft het hem een goede 
en waardevolle indruk gegeven 
van alle dingen die Kudelstaart te 
bieden heeft. Kudelstaart is vol-
gens hem een bruisend onder-
deel van de gemeente dat geken-
merkt wordt door de onderne-
mersgeest en de gezelligheid die 
het te bieden heeft. Zaterdagen 5 oktober en 16 november

Snoeiboot vaart weer uit!
Aalsmeer - Op zaterdag 5 okto-
ber vaart de snoeiboot weer uit 
om eilandeigenaren op de West-
einderplassen de mogelijkheid 
te geven hun snoeihout gra-
tis en op verantwoorde manier 
af te voeren. Particuliere eigena-
ren zijn verplicht hun overhan-
gend groen boven het water van 
de sloten en vaarwegen te snoei-
en. Om hen daarbij van dienst te 
zijn, laat de gemeente de snoei-
boot varen. Bedrijfsafval, zoals 
seringenhout en -kluiten, wordt 
overigens niet geaccepteerd. De 

snoeiboot ligt van 9.00 tot 12.00 
uur bij schuilhaven de Winkel aan 
de Grote Poelzijde en van 13.00 
tot 16.00 uur bij het baggerde-
pot Otto aan de doorgang Gro-
te Brug. Als de boot op de aan-
gegeven tijden niet aanwezig is, 
dan is deze waarschijnlijk even 
aan het lossen, maar komt terug. 
Voor informatie kan contact op-
genomen worden met de afde-
ling vaarwegbeheer/boswach-
ter via 0297-387575. Op zaterdag 
16 november vaart de snoeiboot 
nog een keer uit.

Belangstelling voor wijkoverleg groeiende
De Dorper over Schiphol, handhaving en afval
Aalsmeer - Woensdag 25 sep-
tember kwam in De Oude Veiling 
het wijkoverleg De Dorper bijeen. 
De belangstelling was ten opzich-
te van vorige keren opnieuw ge-
groeid. Daar zullen de onderwer-
pen: Schiphol, handhaving, cen-
trumvisie en afvalbeleid mede 
debet aan zijn.

Handhaving en afval
Omdat vooral handhaving – of 
het ontbreken daaraan – altijd 
weer een terugkomend thema is 
was dit keer Thomas Otsen uit-
genodigd om uit te leggen waar 
het toch mankeert. Eigenlijk is de 
uitkomst vrij eenvoudig: Handha-
vers kunnen niet op alle plekken 
tegelijk zijn. Het gebied dat zij 
bewaken is behoorlijk uitgebreid 
en wie in Kudelstaart loopt, �ets 
of rijdt, kan niet in het centrum 

van Aalsmeer zijn. Hij herkende 
zich daarom maar ten dele in de 
klachten.”Wij gaan er voor hon-
derd procent voor. Maken lan-
ge dagen en werken ook in het 
weekend”, kon hij beantwoorden 
op de gestelde vragen en raad-
de iedereen aan om naar de ge-
meente te bellen of met klachten 
te reageren via de daarvoor be-
doelde site.

Ook over het afvalbeleid had-
den de aanwezigen wel wat vra-
gen: “Ik ruim altijd het zwerfaf-
val op, dus dat moet ik dan in ver-
volg zelf gaan betalen? Is er wel 
voldoende voorwerk gedaan, kan 
Aalsmeer niet gebruik maken van 
de kennis van andere gemeen-
ten?” Vooral de incontinentielui-
er kwam ruim aan bod, deze blijkt 
een probleem op zichzelf.

Centrumvisie
Dan de Centrumvisie: Er zijn een 
enkele meedenkende inwoners 
van Aalsmeer die hun zegje heb-
ben gezegd en waar naar geke-
ken en geluisterd wordt. Wie re-
gelmatig de raadsvergadering 
bezoekt en/of de Nieuwe Meer-
bode leest kan de verslagen en 
uitvoering er van uitgebreid vol-
gen.

Speelterrein en vuurwerk
Het gasregelstation op het speel-
terrein van de basisschool Samen 
Een is een volgend hoofdpijn-
punt. Altijd goed dat er bewo-
ners zijn die daar heel veel tijd in-
stoppen om tot in de �nesses uit 
te zoeken hoe veilig dit wel is. De 
conclusie is te pleiten voor een 
algeheel vuurwerkverbod in het 
Centrum. De burgemeester kan 
binnenkort bezoek verwachten. 
De schoolleiding denkt vanwege 
nog meer overlast aan een afslui-
ting van het speelplein na school-
tijd. Maar dat vergt toch nogal 
maatregelen.

Kiesmannen (m/vr) gezocht
Dan het vliegtuiglawaai en de 
�jnstof. Voorzitter van het wijk-
overleg Dick de Geus is naast de 
wethouder Robbert-Jan van Rijn 
één van de vertegenwoordigers 
die de belangen van Aalsmeer 
met verve verdedigt. Geen bij-
eenkomst overslaat, een lopende 
encyclopedie is, termen hanteert 
die voor de ‘gewone’ man niet te 
volgen zijn maar wel heel goed 

Wisselvallig weer tijdens Burendag
Speelpleintje Lorentzhof 
door wethouder geopend
Kudelstaart - Het wisselvallige 
weer kon de pret niet drukken 
tijdens de Burendag aan het Lo-
rentzhof. Wethouder Wilma Alink 
had de eer het nieuwe speelplein-
tje van de buurt o�cieel te ope-
nen. Met een aantal buurtkinde-
ren plantte zij het eerste boom-
pje bij het speelpleintje. Het was 
een feestelijke dag aan het Lo-
rentzhof. Niet alleen was het tijd 
voor de gewonnen Remia Buurt-
barbecue, de buurt had ook di-
verse andere activiteiten georga-
niseerd aan het pleintje. Met de 
specialisten van ‘Groei en Bloei’ 
werden er insectenkastjes en 
manden met vrolijke planten en 
bloemen gemaakt. En onder het 
motto van ‘tegel eruit, plant erin’ 
werd een kleurige voorbeeldtuin 
ingericht. Wethouder Alink kwam 

het resultaat bewonderen: “Deze 
plek is een geweldig voorbeeld 
van wat bewoners kunnen berei-
ken. Ik ben zo blij dat ze naar me 
toe gekomen zijn en aangege-
ven hebben wat ze graag wilden 
voor het Lorentzhof. En nu pak-
ken deze mensen door om het 
nog mooier en leuker te maken 
hier. Samen hebben we kunnen 
zorgen dat dit nu een geweldige 
plek voor de hele buurt is.” 
“Er komen nu kinderen uit de wij-
de omgeving hier om te spelen, 
het is hier altijd gezellig”, aldus 
een buurtbewoner. 
Na de opening werd de buurt-
barbecue verder voorbereid. Me-
de dankzij extra geworven spon-
sors en een eigen bijdrage van 
de deelnemers werd ook dit een 
groot succes.

Chauffeur toch 
overleden

Aalsmeer - Op dinsdag 24 sep-
tember even voor kwart voor ze-
ven in de avond zijn de politie, 
brandweer en ambulancedienst 
naar de Legmeerdijk gesneld na 
een melding van een bedrijfson-
geval. Een chau�eur uit Rusland 
had zijn 47-jarige landgenoot le-
venloos aangetro�en in de ca-
bine van hun vrachtwagen. Er is 
eerst door de beveiliging en la-
ter door de ambulancedienst ge-
start met reanimatie, maar tever-
geefs. De brandweer heeft de 
man, die tussen de stoelen in de 
cabine lag, uit de vrachtwagen 
gehaald. De familie van de man 
in Rusland is op de hoogte ge-
steld.

Reddingsactie brandweer Aalsmeer
Paard belandt in sloot
Aalsmeer - Langs de Mr. Jac. Tak-
kade is zaterdag 28 september 
even na half twaalf in de ochtend 
een paard in de sloot terecht ge-
komen. Ter hoogte van Stal Wen-
nekers belandde het dier door 
onbekende oorzaak in de sloot. 
De brandweer is met meerdere 
voertuigen ter plaatse. De brand-

weer is bijna een uur bezig ge-
weest om het dier uit de sloot te 
krijgen. Even voor half één heeft 
de brandweer het paard uit de 
sloot weten te trekken. 
Het uitgeputte dier stond daarna 
niet direct op en heeft enige tijd 
op de kant gelegen. 
Foto: VTF

werk doet. “Het moet mogelijk 
zijn dat Aalsmeer voor juli 2020 
zes tot acht kiesmannen krijgt. 
Zo krijgt Aalmeer meer zeggen-
schap. Tot nu toe heeft onze in-
breng zeker geholpen maar het 
kan nog sterker.” Wie zich nu ook 
groen en geel ergert aan Schip-
hol en er best wel wat voor voelt 
om zijn of haar steentje bij te dra-
gen om het lawaai- en de �jnstof-
ellende tegen te gaan, kan con-
tact opnemen met Dick de Geus 
via wijkraaddedorper@hotmail.
com
Janna van Zon





18 3 oktober 2019

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Jopie wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis. Van 13.30 tot 16.30 uur staan 
klaverjassen en jokeren op het 
programma. Graag zouden de 
vaste kaarters nieuwe leden wel-
kom mogen heten. Zit een gezel-
lige middag klaverjassen of joke-
ren? Kom gerust kijken of direct 
meespelen. Op donderdag 26 
september is het jokeren gewon-
nen door Jopie de Grauw met 266 
punten en plaats twee was voor 
Bets Teunen met 508 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week 
Rini Klijn met 5312 punten de 
beste, gevolgd door Hans Schu-
lenburg met 5273 en Jan We-
ij met 5248 punten. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.

Winst voor Jan 
in Middelpunt

Aalsmeer - De volgende kaart- en 
rummikupmiddag is op donderdag 
10 oktober in het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat 55. Kaartlief-
hebbers vanaf 55 jaar zijn van har-
te welkom. Ontvangst met ko�e 
of thee en start kaarten om 13.30 
uur. Het klaverjassen op 26 septem-
ber is gewonnen door Jan van der 
Zwaard met 5154 punten en plaats 
twee was voor Rinus de Jong met 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 7 okto-
ber zijn kaartliefhebbers weer wel-
kom bij Allen Weerbaar voor een 
gezellige speelavond. Om 20.00 
uur zijn liefhebbers van klaver-
jassen en jokeren van harte wel-
kom in het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat. De deur gaat 
vanaf 19.30 uur open voor ko�e, 
thee en inschrijving. De inleg is 
per avond 1,50 euro per persoon. 
Voor eventuele vragen kan con-
tact opgenomen worden met Lida 
de Nooij via 0297-325040. De vori-

Klaverjassen om 
kampioenschap 

BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 4 
oktober begint buurtvereniging 
Hornmeer weer met het klaver-
jassen om het kampioenschap 
van de vereniging! Iedereen is van 
harte welkom in het buurthuis 
aan de Dreef 1. Aanvang is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur 
voor ko�e, thee en inschrijving. 
Tijdens het koppelkaarten afge-
lopen 27 september hebben de 
dames de heren �ink ingemaakt. 
Grada Groeneveld en Marja Joren 
wonnen ruim met 5517 punten. 
Het koppel Krijn Verhoef en Miep 
Bloemen werd tweede met 5143 
punten en plaats drie was voor 
Joke Kievit en Mia Huijkman met 
5054 punten. De poedelprijs was 
voor het koppel (ook dames) Gu-
da en Loes met 3800 punten.

Deelname aan WK in Nieuw Zeeland
Steun MMF voor Special 
Needs Taekwando team
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
is David Chung met zijn Neder-
lands team naar de Special Needs 
Taekwando in Nieuw-Zeeland 
vertrokken om daar deel te ne-
men aan het WK Taekwando. Het 
team bestaat uit acht sporters 
met een beperking. In het dage-
lijk leven werken of leren zij allen 
en is Taekwando hun uitlaatklep.  
Zij kijken heel erg uit naar het 
WK, maar vinden de reis ernaar 
toe erg spannend. Om dit alle-
maal te kunnen bekostigen is Da-
vid Chung een crowdfund actie 
begonnen en kwam op die ma-
nier ook terecht bij de Mike Multi 
Foundation. Deze heeft de mooie 

trainingspakken geleverd voor 
zowel de sporters als de begelei-
ders, compleet gemaakt met de 
oranje leeuw erop.  Het hele team 
was er meer dan klaar voor om de 
reis te gaan beginnen, en enthou-
siast uitgezwaaid door vrienden 
en familie stapten ze op de bus 
om naar Schiphol te gaan voor 
de lange reis naar Nieuw Zeeland.  
Ze hebben er alle vertrouwen in 
dat ze gaan winnen want: “Mee-
doen is winnen”, is één van de slo-
gans van David Chung. Op dins-
dag 8 oktober zal het team weer 
landen op Schiphol, met hopelijk 
de wereldtitel op zak, want dat 
verdienen deze sporters!

Paul wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 9 okto-
ber vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 25 september is 
gewonnen door Paul van Aalst 
met 5518 punten, gevolgd door 
Wim Reuling met 5394, Leo Ton 
met 4828 en Wim Spring in ‘t Veld. 

Sjoelavond in 
De Reede

Regio - De tweede speelavond 
van Sjoelclub Rijsenhout heeft 26 
september plaatsgevonden. In de 
hoofdklasse was de eerste plaats 
zoals gewoonlijk voor Thomas 
van Brakel, met op plaats twee 
Rien van Ravensbergen en als 
derde Jan-Willem Vermeer. Gert 
Lanser had een bijzonder goe-
de avond en werd met een �inke 
voorsprong eerste in de A-klas-
se. Als tweede Til Vermeer en op 
plaats drie Martje Baardse. In de 
B-klasse was Jan Joore de sterk-
ste, gevolgd door Astrid Over-
beek op plaats twee en op drie 
Willem Romijn. Tenslotte de C-
klasse en daarin werd Mahjan Yari 
eerste met nipt verschil gevolgd 
door Simone Groen op plaats 
twee en als derde Map Ebbin-
ge.De volgende sjoelavond is op 
donderdag 10 oktober in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Aanvang is 19.30 uur.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Ronald en Rene winnen 
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De eerste speel-
avond van het seizoen van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart werd ver-
rassend gewonnen door Dan-
ny de Hartog. Hij won knap de �-
nale van Erik Jan Geelkerken. Hij 
sloeg hiermee een dubbelslag, 
want de eerste speelavond was 
tegelijkertijd ook de Open Kude-
laart 2019. Op het tweede niveau 
streden Tjitte Miedema en Johan 
Witte tegen elkaar, Tjitte kwam 
als winnaar boven drijven. In het 
derde niveau bereikten Jarek Sar-
na en Rick Fransen de halve �na-
le, maar de �nale ging tussen Ro-
nald Baars en Peter van de Laar-
se. Ronald won deze �nale, die ei-
genlijk de �nale van de verliezer-
ronde van de Open was. In het 
vierde niveau strandden de er-
varen darters Jan van Zanten en 
Rene Verhoeven in de halve �na-
le. In de �nale streden Ronald van 
de Meer en Rene van Veen tegen 
elkaar. Beiden hadden een op-
merkelijke statistiek in de �nales 
bij de Poel’s Eye. Ronald van de 
Meer verloor alle drie zijn eerder 
gespeelde �nales, Rene daaren-
tegen won al zijn vijf �nales. Ro-
nald en Rene hielden de traditie 
in stand zodat Rene als winnaar 
werd afgevlagd. Als laatste wa-
penfeit kwam de hoogste uitgooi 
van de avond met een magistrale 
155 �nish op naam van Floor van 
Zanten te staan. 

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 4 oktober, is de 
volgende speelavond, met ho-
pelijk weer veel nieuwe gezich-
ten. Elke darter kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook; zo-
veel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen ni-
veau. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl meer informatie.

In het midden winnaar Rene tussen 
twee �nalisten; Johan (links) en Peter.

Tennissen met 
de OVAK

Aalsmeer - Langzaam maar zeker 
krijgt de nieuwe Tennishal bij Rac-
ket Sport in de Beethovenlaan ge-
stalte. De vloer van de ballonhal 
droogt langzaam op en de gra-
vel moet nog ingelopen worden, 
nog even en dan is dat goed. De 
twee banen binnen zijn ook weer 
beschikbaar voor de tennissers 
van ouderenvereniging OVAK. Op 
dinsdagmorgen zijn er vanaf 9.00 
uur twee banen gereserveerd en 
van 10.00 tot 12.00 uur vijf banen. 
De entree per deelnemer is 5 eu-
ro. Het OVAK-bestuur hoopt weer 
op gezellige speeldagen. In de hal 
wordt overigens het dragen van 
buitenschoenen met pro�el aan-
geraden.

ge kaartavond is gewonnen door 
Tonny Könst met 5331 punten, 
gevolgd door Kees Kooyman met 
5221 punten en Jan de Nooij met 
4968 punten. De marsenprijs was 
voor Wil Oor. Bij het jokeren was 
de hoogste eer voor Lilian Klaas-
sen, Jopie de Vries sloot de rij. 

Start bij FC Aalsmeer zaterdagmiddag
Negende Step by Step 
met 800 deelnemers
Aalsmeer - Zaterdag 5 okto-
ber vindt de negende editie van 
Step by Step Aalsmeer plaats. 
Het sportieve evenement waar-
bij de deelnemers in teamver-
band en geheel in stijl een route 
van 7 kilometer op de step door 
Aalsmeer rijden en onderweg di-
verse hilarische opdrachten en 
vraagopdrachten moeten uitvoe-
ren. Dit jaar staan er 800 deelne-
mers aan de start en vertrekken 
de stepteams vanaf 13.30 uur om 
de twee minuten bij voetbalver-
eniging FC Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan. De route zal door de 
teams tegengesteld gereden 
gaan worden om de wachttijden 
bij de opdrachten te verkleinen. 
De ruim 80 kanjers aan vrijwilli-
gers zullen de deelnemers deze 
dag enthousiast ontvangen, be-
geleiden en aanmoedigen. 

Verzamelen en starten
De teams verzamelen zich om 
12.30 uur in de kantine om eerst 
allen hun steppakket voor onder-
weg op te halen bij de aanmeld-
balie. In dit pakket zit onder an-
dere de route en het opdrach-
tenformulier. Om 13.00 uur eerst 
een openingswoordje door de or-
ganisatoren Jacco en Jenifer en 
hierna mogen de eerste teams 
zich klaarmaken voor vertrek. De 
eerste opdracht bij FC Aalsmeer 
is uiteraard weer een groots spek-
takel. Het gaat hier om een op-
dracht in estafettevorm om bin-
nen een bepaalde tijd zoveel mo-
gelijk punten naar binnen te sle-
pen. De teams halen vervolgens 
hun step op, maken met elkaar 
een groepsfoto en wachten op 
het startsein om te mogen ver-
trekken. 

Opdrachten
De route vervolgt zich naar de 
Watertoren. De teams krijgen hier 
wat lekkers aangeboden, zodat 
zij ondertussen diverse vraagop-
drachten kunnen beantwoorden 
en een ludieke groepsfoto met el-
kaar kunnen maken. Vervolgens 
gaan de teams door naar café De 
Praam. Hier zijn de teamleden bij 
de opdracht afhankelijk van el-
kaars behendigheid en krachten. 
De opdracht wordt uitgevoerd 
achter op het terras. Ook hier krij-
gen de deelnemers een lekke-
re versnapering aangeboden. De 
teams rijden een stukje terug op 
de step en komen dan aan bij ca-
fé Bacchus en het Parochiehuis 
waar zij zich mogen klaarmaken 
voor een teamworkout (linedan-
cen). Via de Hortensialaan rijden 
de teams door naar de parkeer-
plaats bij basisschool IKC Tria-

de aan de Dreef. Hier wordt een 
opdracht uitgevoerd waarbij eni-
ge coördinatie van pas komt. De 
teamleden dienen meerdere din-
gen tegelijk te doen om de op-
dracht goed te kunnen vervul-
len. En dan door naar de laatste 
opdracht bij Café de Gouwetéén 
waar de deelnemers hun energie 
op peil kunnen brengen en kun-
nen proberen de laatste punten 
bij elkaar te sprokkelen om mo-
gelijk nog in aanmerking te ko-
men voor de prijsuitreiking. 

Prijsuitreiking
Aangekomen bij FC Aalsmeer 
kunnen de deelnemers, nadat zij 
hun opdrachtenformulier heb-
ben ingeleverd, gaan genieten 
van hun welverdiende drankje. 
Rustig op adem komen, zich gaan 
opfrissen en wat gaan eten. On-
dertussen maken dj Michael en 
dj René van DJ Team Chaos zich 
op om zich warm te draaien om 
een feestelijk sfeer te gaan creë-
ren met de deelnemers, vrijwil-
ligers en de gasten die op het 
laatste moment nog een los-
se kaart hebben gekocht. Van-
af 16.00 uur dienen alle aanwezi-
gen een polsbandje van Step by 
Step Aalsmeer te dragen. Er zijn 
op de dag zelf nog een paar los-
se kaarten te koop bij de munt-
verkoop (zonder stepdeel). Alle 
teams dienen om 18.00 uur terug 
in de kantine te zijn, willen zij de 
prijsuitreiking kunnen bijwonen. 
Om 18.30 uur gaan de Zingen-
de Barmannen voor het eerst van 
zich laten horen. Ook na de prijs-
uitreiking zullen zij samen met DJ 
Team Chaos er voor zorgen dat ie-
dereen plezier heeft. 

Originaliteitsprijs
In 2017 heeft team ‘Stuurloos’ 
onder leiding van captain Brigit-
te Wels de eerste prijs gewon-
nen. Team ‘Stepsisters in de Al-
pen’ mocht de originaliteitprijs in 
ontvangst nemen voor hun cre-
atieve out�t. De organisatie is 
enorm benieuwd welke teams dit 
jaar gaan strijden voor een mooie 
eerste, tweede of derde plaats en 
hoe origineel alle teams aan de 
start verschijnen! De organisatie 
van Step by Step Aalsmeer ver-
bindt er geen thema aan vast. Ze 
laat de creativiteit van de deelne-
mers volledig vrij. En heeft een 
team geen zin in een verkleed-
kostuum, dan is dit ook helemaal 
prima. De organisatie raadt zowel 
de deelnemers als de toeschou-
wers aan waar mogelijk met de 
�ets naar FC Aalsmeer of naar op-
drachtlocaties onderweg te ko-
men.

‘Solexen’, ‘Snorretjes’ en ‘Zoomers’
Snertrit Solexvrienden
Kudelstaart - De Solexvrienden 
uit Kudelstaart en De Kwakel ma-
ken al jaren lang feestjes van hun 
ritten. Steeds meer liefhebbers 
weten dit en rijden graag een dag 
mee langs een mooi uitgezette 
route. De verwachting is dat dit 
ook op zaterdag 12 oktober aan-
staande weer zo zal zijn. Niet al-
leen wordt het dan een ‘snert-
feest’, maar ook wordt het een ge-
zelligheidsfeest en een cultuur-
feest. Dit keer is een niet zo’n lan-
ge route uitgezet. Er wordt maxi-
maal 60 kilometer gereden. En 
mocht het weer niet zo erg mee-
werken, dan wordt dit nog wat in-
gekort. Hierdoor blijft er wat meer 
tijd over voor het bezoek aan het 
Transportmuseum in Nieuw-Ven-
nep. Daar is dan ook tijd en ruim-
te voor de lunch. Hoewel de rit 
primair voor Solexrijders uitgezet 

is, doen ook steeds meer andere 
‘Snorretjes’ en ‘Zoomers’ mee. Dat 
is geen probleem, als het maar 
naar mengsmering ruikt, niet al 
te hard gaat en verzekerd en vei-
lig is. Deelnemers kunnen zich 12 
oktober melden vanaf 09.30 uur. 
Dan is er ook ko�e met koek en 
kan er deskundig en enthousiast 
over de machientjes gepraat wor-
den. Zoals gebruikelijk is dit alles 
weer bij Joop en Ria van Leeuwen 
aan de Kudelstaartseweg 165. Om 
precies 10.30 uur is de start van 
de rit en rond 16.00 uur zullen de 
meesten wel weer terug zijn. Dan 
is er de beroemde nazit, welke af-
gesloten wordt met een kop ste-
vige snert van Aart. Bij de Solex-
vrienden hoeft niemand tevoren 
in te schrijven. Wil je tevoren wel 
wat meer informatie hebben, bel 
dan met Frans via 06-22808708.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 4 oktober haalt korf-
balvereniging VZOD weer het ou-
de papier op. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. 

5135 punten. De poedelprijs mocht 
Anthonia van der Voort met 3761 
punten in ontvangst nemen. Bij het 
rummikuppen was de hoogste eer 
voor Bep Verhoef met 102 punten, 
op twee eindigde Lycke Valentijn 
met 146 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Jopie de Vries. 

Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Stichting Sup-
porting Kudelstaart �nancieel al-
le Kudelstaartse verenigingen en 
instellingen. Dus, verzamel het 
papier (geen melk- en frisdrank-
pakken) voor de eerste vrijdag-
avond van de maand. Kijk voor 
alle datums, nieuws of een aan-
vraag voor een �nanciële bijdra-
ge op www.stichtingsupporting-
kudelstaart.nl
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Voor spelmateriaal en activiteiten
Verkoop plantenbakken 
scouting Tiflo Aalsmeer
Aalsmeer - Het is een traditie: 
de jaarlijkse plantenbakkenac-
tie van scoutingvereniging Ti�o 
uit Aalsmeer. Zaterdag 19 okto-
ber gaan alle leden van de groep 
langs de deur met een planten-
bak met een moderne uitstraling. 
De plantjes worden door de ou-
dere leden en leiding van de Ti�o 
zelf opgepot. De verkoop wordt 
gedaan door alle leden met be-
hulp van een aantal ouders. Om 
9.30 uur begint op verschillen-
de punten in Aalsmeer en Ku-
delstaart de verkoop. De prijs van 

het plantenbakje is dit jaar 4 euro. 
De opbrengst van de verkoop is 
bestemd voor de aanschaf van 
nieuw spelmateriaal en ten be-
hoeve van activiteiten van de 
Ti�o. Niet in de gelegenheid om 
thuis te blijven? De plantenbak-
jes zijn deze dag ook te koop in 
de kramen van de Ti�o in op het 
Praamplein, op het Poldermees-
terplein en bij winkelcentrum Ku-
delstaart. 
Geïnteresseerd in scouting (als 
jeugdlid of leiding)? Neem dan 
een kijkje op www.ti�o.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 29 
september hebben maar liefst 16 
Omnia twirlsters meegedaan aan 
een wedstrijd in Alphen aan de 
Rijn. Op het eerste onderdeel, 1 
baton, werden er veel medailles 
en mooie punten gehaald. Else, 
Danique en Selina behaalden een 
eerste plek, het zilver was voor Ri-
anne en Mayke en Rachel ging 
met een bronzen medaille naar 
huis. Vooral Danique haalde met 
een grote glimlach haar medail-
le op, omdat ze met haar score 
promotie heeft gemaakt naar de 
beginnersklasse. Mayke en Seli-
na mochten daarna op met hun 2 
baton routine. Ze konden allebei 
tevreden zijn met hun punten, 
een tweede en eerste plek. 
Voor Fien was het een spannen-
de dag, zij ging voor het eerst op 
met X-strut. Ze heeft de jury laten 
zien hoe lenig ze is en heeft met 
63,5 punten een mooie routine 
neergezet. Ook voor enkele leden 
die mee deden met kids twirl was 
het een spannende dag. Sommi-
ge twirlsters deden pas voor de 
tweede keer mee met een echte 
wedstrijd. Stuk voor stuk lieten ze 
zien waar ze zo hard op oefenen 

en allemaal met een brede smile 
van oor tot oor. Er zijn medailles 
gewonnen door Catharine, Ilse en 
Fien. Maar ook de andere meiden 
hebben het erg goed gedaan. Er 
is van jullie genoten. 
Nadat er bij de solo dance nog 
goud was voor Else, zilver voor 
Danique en Rachel en brons 
voor Mayke, mocht als laatste het 
Small team van SV Omnia 2000 
op. Elke woensdag traint Juf Eve-
line met een groep enthousias-
te meiden in de sporthal van de 
Waterlelie. Zondag was dit har-
de werken terug te zien tijdens 
de wedstrijd. De meiden zagen 
er prachtig uit en zetten een goe-
de routine neer. Ze haalden hier-
mee 66,1 punten, goed voor een 
eerste plek en tot grote verras-
sing van iedereen ook goed voor 
NK-plaatsing. Dit geeft weer ex-
tra motivatie om ook de komen-
de periode hard te trainen. 
In oktober zullen enkele leden 
met verschillende wedstrijden 
meedoen. Eind oktober staat de 
eigen wedstrijd op het program-
ma. SV Omnia 2000 doet dan 
weer met een groot aantal leden 
mee om de prijzen. 

Twirlen
Goud en NK-plaatsing voor 
Small Team van SV Omnia

Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging

Topduels bij jeugdschaken
Aalsmeer - De opkomst was wat 
minder dan vorige week bij het 
jeugdschaken bij de Alternatie-
ve Aalsmeerse Schaakvereni-
ging, maar de strijd was er niet 
minder om. Reuzendoder Luuk 
V. nam het op tegen Robert. Wit 
(Robert) had een mooie penning 
op de zwarte loper, maar het was 
nog niet geheel duidelijk hoe wit 
daarvan pro�jt kon trekken, maar 
Luuk speelde zijn loper weg en 
zag tot zijn afgrijzen zijn toren er 
afgehakt worden. Daarna speel-
de Robert het cool uit. De kortste 
partij van de avond was de wed-
strijd tussen Bryan en Simon, Si-
mon hakte zeer gedecideerd met 
zwart Bryan van het bord. Dus 
volgende week de kraker Simon 
tegen Robert. 
Luuk V. moest tegen zijn oude 
concurrent Jasper. Jasper speel-
de zoals altijd met zwart Sicili-
aans en Luuk had wel een heel 
tamme aanpak met wit, een beet-
je zoals wereldkampioen Mag-
nus Carlsen speelt. Gelijk Magnus 
wist Luuk steeds meer dreigin-
gen in de stelling te brengen en 
tenslotte stortte de zwarte stel-
ling in en scoorde Luuk V. het vol-
le punt. Ook de partij Christiaan 
versus Konrad was zeer boeiend 

en de langste van de avond. Bei-
de spelers kwamen in tijdnood en 
wiens zenuwen zouden het eerst 
breken? Aanval en tegenaan-
val wisselden zich steeds sneller 
af, zwart (Konrad) promoveerde 
naar tweede dame met een kruis-
penning, maar wit had een aftrek-
aanval waardoor de dame weer 
verdween. Zwart had daarop zelf 
een tegenaanval met schaak die 
Christiaan over het hoofd zag en 
zelf schaak zette. De regels van 
schaken zijn keihard, aanraken is 
zetten. Dus de arme Christiaan 
moest zijn toren zetten om het 
schaak op te he�en, waarna de 
toren werd geslagen. Begrijpelijk 
was wit hierdoor aangeslagen en 
speelde dezelfde fout, maar nu 
met de dame, einde partij. 
Een ander prestige duel was Da-
ria tegen Merel, wie is de beste 
dame van AAS? Ook al was het 
haar eerste partij van het seizoen, 
Merel liet er geen twijfel over be-
staan dat zij dat is en won. 
Pieter ging ten onder tegen Ma-
rien, Roan verloor van Storm en 
Rune was vrij. Kai, Rink en Maks 
waren afwezig. Kijk voor de stand 
en meer informatie op www.aas.
leisb.nl.
Door Ben de Leur

Avontuurlijke en leerzame ochtend
Groepen 5 Jozefschool op 
de top van de Watertoren
Aalsmeer - De groepen 5 van 
de Jozefschool hebben afgelo-
pen dinsdagmorgen 1 oktober 
de Watertoren bezocht. Tijdens 
deze excursie leerden de kinde-
ren alles over dit Rijksmonument 
wat al ruim 85 jaar oud is. De wa-
tertoren van Aalsmeer werd in 
1928 gebouwd om de inwoners 
van Aalsmeer en omstreden van 
schoon drinkwater te voorzien 
en is sindsdien een baken aan de 
Westeinderplassen.
De toren is 51 meter hoog en is 
gebouwd in de zogeheten Art 
Deco Stijl. De ontwerper van de 
watertoren is ingenieur Hendrik 
Sangster. Het prachtige koper 
dak is een echte eyecatcher.
De enthousiaste vrijwilligers van 
Stichting Beheer Watertoren 
Aalsmeer, Peter en Gert Jan, zijn 

met de kinderen helemaal naar 
boven geklommen waar zij kon-
den genieten van een prachtig 
uitzicht. Het weer werkte geluk-
kig mee, dus de jongens en mei-
den konden Aalsmeer en de ver-
re omtrek van bovenaf bekijken.
Verder kregen zij uitleg over de 
bouw, werking en gebruik van de 
Watertoren.
 
Moet je horen
In de toren zelf zorgt een aparte 
akoestiek voor galmende klan-
ken. De akoestiek is dan ook 
door de kinderen uitgebreid ge-
test met het zingen van een lied 
over de Watertoren: ‘Moet je ho-
ren’. Het was een zeer avontuur-
lijke, leerzame en gezellige och-
tend voor de leerlingen.
Foto: Claudia Vermaat

Kinderen, ouders en leerkrachten tevreden

Continurooster valt 
goed bij De Graankorrel
Kudelstaart - Basisschool De 
Graankorrel is het nieuwe school-
jaar gestart met het vijf gelijke 
dagen model. De kinderen wer-
ken elke dag van 8.30 tot 14.15 
uur. Dat bevalt hen goed. Het 
doorwerken op de woensdag 
en korter werken op de ande-
re dagen levert de kinderen ex-
tra tijd op om te spelen. De ou-
ders wennen snel aan het meege-
ven van de lunch. Ze ervaren het 
als prettig dat zij niet hoeven na-
denken welke dag het is. Dit van-
wege halen en brengen. Ook het 
team leerkrachten kwam snel in 

het ritme. Het levert veel ruimte 
op voor overleg na schooltijd. Het 
aantal lesuren blijft hetzelfde. De 
werkdag zelf stopt eerder. Dat is 
ook �jn voor het thuisfront. Tot nu 
toe heeft de korte middagpauze 
geen e�ect op de werklust van de 
kinderen. De school verwacht dat 
dit niet zal veranderen. De kinde-
ren in de onderbouw moesten 
het meest wennen. Zij raakten 
hun vrije woensdag- en vrijdag-
middag kwijt. Gelukkig was dat 
snel heel gewoon voor hen. Al 
met al lijkt de overstap naar het 
continurooster succesvol.

Jongens en meiden kunnen op kamp
Startfeest groep 8 van 
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
20 september heeft groep 8 van 
OBS Kudelstaart een startfeest 
georganiseerd. Op het startfeest 
hadden de oudste leerlingen van 
de school allemaal spelletjes ge-
regeld, onder andere blikgooi-
en, bowlen en beerpong. Maar, er 
was ook heel veel lekkers te eten. 
Ook was een bloemen- en plan-
tenkraam ingericht. Hier waren 
heel veel verschillende bloemen 
en planten te koop. Bij het Rad 
van fortuin kon voor een euro 
een lootje gekocht worden waar-
mee mooie prijzen te winnen wa-

ren. Deze prijzen hebben de leer-
lingen gekregen van veel win-
kels in Kudelstaart en Aalsmeer. 
Ook waren er tegoedbonnen te 
winnen van restaurants uit Ku-
delstaart en Aalsmeer. Aan het 
einde van het startfeest was er 
ook nog een optreden van zan-
ger Thomas Oudshoorn. Het geld 
dat is opgehaald is voor het kamp 
van groep 8. In totaal is het mooie 
bedrag van 1.655,29 euro opge-
haald. De jongens en meiden van 
groep 8 bedanken bij deze nog-
maals alle sponsoren. Ze kijken 
allen al uit naar de kampweek!

Twee keer ‘Droomster’ zondag
Poppenkastvoorstelling 
bij de kinderboerderij

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
6 oktober is de poppenkastvoor-
stelling ‘Droomster’ te zien in de 
stolp van kinderboerderij Boe-
renvreugd. De voorstelling gaat 
over kleine Kees en zijn opa. Klei-
ne Kees vindt niks eng en gevaar-

lijk, maar zijn opa wel! Vooral als 
Kees op weg is door de wolken 
naar de Droomster, hoog aan de 
hemel. Met dicht geknepen ogen 
loopt opa de ladder op om Kees 
te redden. Maar hoe hoger en ho-
ger opa komt, hoe jonger hij zich 
gaat voelen. Opa vindt niets meer 
eng! Hoe dat komt? Kom het 
meebeleven zondag bij het Pop-
pentheater Zelen in de stolp van 
kinderboerderij Boerenvreugd 
aan de Beethovenlaan 118 in de 
Hornmeer. 
Er worden twee voorstellingen 
gegeven. De eerste voorstelling 
is om 11.00 uur en de tweede om 
15.00 uur. Beiden voorstellingen 
zijn gratis te bezoeken, maar var-
ken Beer staat klaar om donaties 
in ontvangst te nemen.

Peuterinstuif 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 9 ok-
tober  is er van 9.30 tot 11.30 
uur weer inloop en ontmoeting 
met een kopje ko�e of thee en 
gezelligheid. Ook is er ’s mor-
gens van 9.30 tot 10.30 uur de 

In een rij door de wasstraat...
Aalsmeer - Als afsluiting van het 
‘verkeersthema’ zijn alle kleuters 
van de Zuidooster in een lange 
rij auto’s door de wasstraat van 
Loogman gegaan. Dat was een 

enorme leuke ervaring waar nog 
lang over nagepraat zal worden. 
OBS De Zuidooster wil Loogman 
hartelijk danken voor deze mooie 
uitnodiging.

peuterinstuif. Het thema is: Dro-
men. Samen met je kindje tot 
4 jaar een uurtje spelen, zin-
gen en knutselen. Belangstel-
len zijn hartelijk welkom bij de-
ze activiteiten in de Oost-Inn 
in de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website  
hervormdaalsmeer.nl.
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ZABO zaalvoetbalcompetitie
Ruime zege Amsec Piller
Aalsmeer - De zaalvoetbalcom-
petitie van de ZABO Aalsmeer is 
afgelopen weekend van start ge-
gaan met de 44e jaargang. De 
eerste speelronde van het nieu-
we seizoen vond zaterdag 28 
september plaats in de Proosdij-
hal in Kudelstaart. Om 19.00 uur 
werd het seizoen 2019/2020 ge-
opend door de teams van Polo-
nia Aalsmeer en Street Football 
Team. De kampioen van vorig sei-
zoen wil natuurlijk de Zabo-titel 
prolongeren en heeft alvast een 
uitstekende indruk gemaakt. Po-
lonia Aalsmeer won de wedstrijd 
met de ruime cijfers van 8-1 en is 
nu op doelsaldo meteen de huidi-
ge koploper. De wedstrijd tussen 
Football Fanatics en Internatio-
nal Smokers Team kon vanwege 
omstandigheden geen doorgang 
vinden. Het duel kreeg de uitslag 
van 5-0 toebedeeld in het voor-
deel van Football Fanatics. Om 

20.30 uur begon Green Fingers 
Uitzendbureau aan de partij te-
gen Joga Bonito. Er vielen negen 
doelpunten te bewonderen en 
Joga Bonito zegevierde tenslotte 
met 2-7. De laatste wedstrijd van 
de eerste speelronde was de ont-
moeting tussen Amsec Piller en 
het team van Woei. De spelers van 
Amsec Piller scoorden ‘dubbele 
cijfers’ door te winnen met 10-5.

Stand na ronde 1
Polonia Aalsmeer 1-3, Amsec Pil-
ler 1-3, Joga Bonito 1-3, Football 
Fanatics 1-3, Woei 1-0, Green Fin-
gers Uitzendbureau 1-0, Interna-
tional Smokers Team 1-0, Street 
Footbal Team 1-0. De tweede 
speelronde van de Zabo-com-
petitie volgt zaterdag 12 okto-
ber vanaf 19.00 uur in sporthal 
de Bloemhof. aan de Hornweg. 
Meer informatie is te vinden op  
www.zaboaalsmeer.nl 

Voetbal zaterdag
Toch winst FC Aalsmeer 
op OSV Jong Holland
Aalsmeer - Een kale vlakte met 
veel wind en weinig toeschou-
wers waar je nog ouderwets 
staand moet kijken en schrijven, 
dat was de entourage waar de 
voetballers FC Aalsmeer zater-
dag om 15.00 uur moest starten 
tegen Jong Holland. Trainer Jes-
se Donker moest voor aanvang 
van de wedstrijd nog een wissel 
toepassen. Daardoor kon San-
der Aznar Martinez na maanden 
weer zijn eerste minuten maken. 
Aalsmeer startte met wind tegen 
en ging direct in de aanval. Jordy 
de Groot kreeg in de 6e minuut 
alleen voor keeper Nick Blaauw 
al een reële kans, maar het schot 
miste kracht. In de 10e minuut 
was het Daan Vaneman (gestart 
als linksbuiten), die een goede 
voorzet a�everde, maar Gilliano 
Eijken kon Nick Blaauw niet pas-
seren. De eerste kans voor Jong 
Holland kwam in de 25e minuut. 
Zij maakte geen gebruik van het 
windvoordeel en Mark Hondi-
us kopte over. FC Aalsmeer was 
daarentegen aanvallend wel ge-
vaarlijk, maar kon het niet in doel-
punten omzetten. De twee cor-
ners op rij van Jong Holland gin-
gen of ernaast of hoog over. 
Een blessure van Nassim Zohair in 
de 38e minuut zorgde voor een 
grote omzetting. Er gaat met hem 
wel een stuk routine weg. Thomas 
Steinhart als invaller werd links-
buiten, Daan Vaneman zakte een 
linie en Solomon Pinas nam de 
positie over van Nassim Zohair. 
Een aanval van de FC in de 40ste 
minuut van Thomas Steinhart 
bracht Daan Vaneman in kansrij-
ke positie. De bal ging rakelings 
langs de paal. Een uitval van Jong 
Holland over rechts in de 44ste 

minuut (!) werd door iedereen 
achterin inclusief keeper Giovan-
ni Santangelo gemist en zo kon 
spits Mark Hondius simpel bij de 
tweede paal binnen koppen: 1-0. 
Op slag van rust is dat niet een 
stand waarmee je met een gerust 
hart de kleedkamer opzoekt. De 
tweede helft was nog geen mi-
nuut oud of de stand was al ge-
lijk getrokken. Uit een vrije trap 
van Daan van Hu�el kwam de af-
geslagen bal voor de voeten van 
Gilliano Eijken en vanaf de 16 me-
terlijn knalde hij de bal in de lin-
ker beneden hoek: 1-1. Dat wind 
mee niet altijd een voordeel is 
ondervond de FC regelmatig. De 
ballen gingen te hard en kwamen 
ook niet op de bestemde plaat-
sen aan. Er zat weinig voetbal 
meer in en Jong Holland bracht 
meer gevaar voor het doel van 
Aalsmeer dan in de eerste helft. 
Wissel 75ste minuut: Barry Kra-
mer (na bijna een jaar blessure-
leed weer de eerste minuten) ver-
ving Daan Vaneman. Toen ieder-
een al aan een gelijkspel dacht 
was het Berry Kramer die met 
een slimme dieptepass de opge-
komen Jordy de Groot in stelling 
bracht. Vanaf links liet hij keeper 
Nick Blaauw kansloos: 1-2 in de 
87ste minuut. Een niet verwachte 
overwinning, waarmee de FC met 
drie punten richting Aalsmeer 
kon gaan. Verleden week lieten 
zij twee punten liggen en nu pak 
je ze. Komende zaterdag 5 okto-
ber speelt FC Aalsmeer (zaterdag) 
weer een uitwedstrijd en wel te-
gen A.S.V. Arsenal uit Amsterdam. 
Locatie A.S.V. Arsenal, IJsbaanpad 
50, 1076 CV Amsterdam. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Voetbal jeugd
Wisselspeler Daan schiet 
FCA JO17-1 naar winst
Aalsmeer - Zaterdag 28 septem-
ber speelden de FCA boys 17-1 
thuis tegen de boys 17-1 van Al-
liance sv. ’22 uit Haarlem. Omdat 
de scheidsrechter de tenues te 
veel op elkaar vond lijken, speel-
den FCA in kanariegele shirts. De 
aftrap begon nog met een wate-
rig zonnetje, maar dat verander-
de al snel in een �kse regenbui. 
De FCA boys begonnen gecon-
centreerd aan de wedstrijd met 
goede aanvallen. In de 10e mi-
nuut resulteerde dit in een voor-
sprong. FCA aanvaller Pascal ver-
schalkte de Alliance keeper met 
een lage schuiver: 1-0. 
Het leek na deze tre�er wel of de 
FCA boys dachten dat het een 
makkie zou worden, het spel-
beeld werd gemakzuchtig en 
zeer slordig. Alliance ging meer 
druk zette op de FCA verdedi-
ging en in de 18e minuut kreeg 
Alliance een goedkoop gegeven 
strafschop van de scheidsrech-

ter, voor een duwtje van een FCA 
speler in het strafschopgebied. 
Met een sublieme reactie stop-
te FCA keeper Sem de strafschop. 
In de 28e minuut maakte Alliance 
na een mooie aanval toch gelijk: 
1-1. FCA trainer Bas schreeuwde 
zijn longen uit zijn lijf, maar het 
veranderde het slechte spelbeeld 
niet. Tot de rust veranderde er 
ook niets in de stand 1-1. 
Na de rust was iedereen weer bij 
de les en ging de strijd gelijk op. 
Beide defensies hadden het goed 
voor elkaar en gaven niets weg. 
Een paar minuten voor het ein-
de kwam FCA trainer Bas met een 
gouden wissel. 
Hij stuurde goudhaantje Daan 
het veld in. Een minuut voor het 
eindsignaal knalde Daan uit een 
mooie FCA aanval de 2-1 tegen 
de Alliance touwen. Kort na Daan 
zijn tre�er �oot de scheidsrechter 
voor het einde. 
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA speler Ties ( 14 ) ontneemt Alliance aanvaller de doorgang.

Tafeltennis
ATC Bloemenlust pakt 
punten tegen koploper
Aalsmeer - Team 1 van tafelten-
nisvereniging Bloemenlust heeft 
vijf punten gepakt tegen één van 
de koplopers uit de poule. In de 
Bloemhof liepen David Klaas-
sen en Dick Biesheuvel eerst te-
gen verliespartijen op tegen Ta-
zano’96 1. David maakte het 
zijn 100% spelende tegenstan-
der Jan Wagemans echter nog 
knap moeilijk met vijf spannen-
de games, maar moest hem uit-
eindelijk de hand schudden. In 
de return kan dit weer een zeer 
spannende wedstrijd worden. 
Bart Spaargaren kon de eer-
ste punt noteren, maar had daar 
ook vijf games voor nodig, maar 
had z’n tegenstander uiteinde-
lijk wel gebroken want die kwam 
er met 11-3 in de beslissende 
game niet meer aan de pas. Da-
vid ging voor de eerste keer met 
Bart dubbelen en dat resulteerde 
bijna in winst. Ook daar was weer 
een bijzonder spannende vijf-ga-
mer voor nodig. Dick moest ver-
volgens constateren dat de 100% 
speler echt een maatje te groot 
voor hem was. David kwam ver-
volgens weer achter de tafel en 
maakte in drie korte games dui-
delijk dat hij dit keer de sterkste 
was. Bart kon vervolgens in vier 
games zijn tweede winstpunt no-
teren en de stand werd daarmee 

3-4. Dirk sloot zijn laatste wed-
strijd vervolgens ook af met winst 
en bracht daarmee de stand op 
4-4. Zou Bart iets klaar weten te 
spelen tegen één van de sterk-
ste spelers van de poule? Nee, de 
eerste game was nog spannend 
met 11-13, maar daarna was het 
duidelijk en de winst ging naar de 
ongeslagen tegenstander. David 
maakt het vervolgens in de laat-
ste partij wel heel erg spannend. 
Pas met 11-9 in de laatste game 
kon hij de gelijkmaker laten no-
teren. Met dit gelijkspel tegen de 
koploper heeft Bloemenlust 1 in-
middels met drie wedstrijden ge-
speeld twee tegenstanders onder 
zich. Het zou mooi zijn om deze 
trend was te houden. 

Verlies Team 2
Team 2 speelde uit tegen Tem-
po Team 15 in Amsterdam. Horst 
Krassen, Philippe Monnier en 
Frans Ravesteijn waren behoorlijk 
eensgezind en tekenden allemaal 
voor één winstpartij. Het dubbel 
met Horst en Frans raakt goed 
op elkaar ingespeeld en wist het 
vierde puntje te pakken in vijf 
games. Het lukte Frans net niet 
om de gelijkmaker te scoren in 
zijn laatste partij, dus het kleinst 
mogelijke verlies met 6-4 was het 
eindresultaat.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 oktober:
F.C.AALSMEER
asv.Arsenal 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
asv. Arsenal 2 - F.C.A. 2 12.00 u 
Hertha 2 - F.C.A. 3 12.00 u
F.C.A. 4 - D.S.K. 2 13.15 u
D.A.V.O.35+ - F.C.A.35+ 14.00 u
Martinus 45+ - FCA 45+ 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - D.V.V.A.V4 12.00 u
Altius V1 - F.C.A. V2 12.00 u
FCA V3 - N. Sloten V1  12.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Geuzenm. V1 - RKDES V1 11.35 u
S.C.W. 
asv.De Dijk 1 - S.C.W. 1 15.00 u

S.C.W. 2 - F.C. Abcoude 2 12.30 u
Legm.vogels 5 - S.C.W. 3 13.00 u 
S.C.W. 4 - T.H.B. 2 11.00 u
SCW 45 - Zwanenburg 45 14.30 u

Zondag 6 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Voorschoten’97  14.00 u
F.C.A. 3 - sv.Overbos 2 11.30 u
F.C.A. 4 - Eendracht’82 6  14.00 u
F.C.A. 5 - Hillegom 9 12.00 u
R.K.D.E.S.
Bloemendaal1 - RKDES 1 14.00 u 
F.C.Boshuizen 3 - RKDES 2 11.30 u 
R.K.D.E.S. 3 - Roda’23 3 12.00 u
Swift 8 - R.K.D.E.S. 4 15.00 u
R.K.D.E.S. 5 - F.I.T. 7 12.00 u

De V2-dames van FC Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag thuis tegen 
SC H’44 V1 en wisten met liefst 6-0 te winnen (rust 2-0). 
Foto: www.kicksfotos.nl

Windsurfclub Aalsmeer
Grote Prijs van Aalsmeer 
zondag op Westeinder
Aalsmeer - Op zondag 6 okto-
ber vindt het op één na oudste 
windsurfevenement van Neder-
land plaats: De Grote Prijs van 
Aalsmeer op de Westeinderplas-
sen. Windsurfers van alle leeftij-
den en zowel beginners als ge-
vorderden strijden om de hoog-
ste eer. Wie surft het snelst drie 
keer de Poel rond? De deelne-
mers worden verdeeld over ver-
schillende klassen: klassiekers, 

kona’s, raceboards, formula’s en 
foils. De Grote Prijs van Aalsmeer 
wordt sinds 1993 jaarlijks ge-
organiseerd door de Windsurf-
club Aalsmeer. Vanaf het Surfei-
land is het spektakel goed te vol-
gen, maar de kleurige zeilen van-
af het water in een boot bekijken 
kan natuurlijk ook. Kijk voor meer 
informatie, aanvangstijden, in-
schrijving, etc. op de website van 
de Windsurfclub: www.wsca.nl.

Basketbalcompetitie
Strijd Heren 1 BVA tot in 
de laatste seconde
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
29 september speelde de He-
ren 1 van Basketbal Vereniging 
Aalsmeer tegen The Lions uit 
Zandvoort. De tegenstander van 
de Heren 1 is een van de top-
favorieten van de 2e klasse. BV 
Aalsmeer kwam met drie licht ge-
blesseerde spelers aan in Zand-
voort. Sebastiaan kon niet vol-
uit gaan, maar wist wel vijf van 
zijn zes vrijeworpen te benutten. 
Tijs speelde maximaal 1,5 minuut 
per keer en Kees was herstellen-
de van de griep. De centers van 
The Lions zijn beide door de wol 
geverfde veteranen die door hun 
kracht en lengte moeilijk te ver-
dedigen zijn. Bovendien hebben 
ze versterking op de point guard 
positie binnengehaald. De tactiek 
van BV Aalsmeer was erop gericht 
om snel om te schakelen van de 
verdediging naar de aanval om 
zo de centers van The Lions uit te 
putten. De start van de wedstrijd 
was veelbelovend, na 3 minuten 
stond het 8-8. BVA had de punten 
mooi verdeeld; Valentijn 4, Jim 2 
en Aaron 2. Bij de Lions waren al-
le punten door de 2.05 meter lan-
ge center gemaakt. De goed uit-
gespeelde aanvallen leverde vrije 
schotkansen voor BVA op maar 
de ballen vielen niet. De stand 
liep daardoor snel uit naar 26-10 
in het voordeel van The Lions, al-

leen Valentijn wist in die 6 minu-
ten nog te scoren voor Aalsmeer. 
Na twee gemaakte vrije worpen 
door Alan ging BVA met 26-14 
het tweede kwart in. Die startte 
met een driepunter van Kees, de 
aanvang van een inhaalrace die 
BVA tot op 3 punten van The Li-
ons bracht (31-28). Er waren kan-
sen om dichtbij te blijven maar 
de schoten vielen niet meer. Rust, 
een 39-28 achterstand. 
De tweede helft begon niet best, 
de achterstand liep op naar 18 
punten. BVA wist dat het moeilijk 
zou worden, maar hield geloof in 
een comeback. De centers van 
The Lions werden afgestopt door 
Jim, Valentijn en Thijs. Roy en 
Alan hielden druk op de guards 
waardoor BVA uit breaks makke-
lijke lay-ups konden maken. Daar-
bij kwamen driepunters van Kees 
en Alan. BVA kwam terug tot op 
9 punten. 
Tot het einde van de wedstrijd 
werd er gevochten voor de winst, 
helaas kwam BVA niet meer dich-
terbij. Het resultaat was 69-58 
verlies. Iedereen was tevreden 
over de inzet van het team en 
gaat met goed gevoel naar de 
volgende wedstrijd.
De volgende wedstrijd wordt ge-
speeld op zondag 6 oktober om 
13.45 uur in sporthal de Proosdij-
hal te Kudelstaart. 

Waterskivereniging Aalsmeer
Goud en zilver op NK 
voor waterskiërs
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond op de Rooye Plas in Handel 
(NB) het Nederlands Kampioen-
schap waterskiën plaats. Waters-
kivereniging Aalsmeer was op 
het NK vertegenwoordigd met 
twee dames op het onderdeel 
slalom.
De omstandigheden waren moei-
lijk door een zeer krachtige wind, 
die recht in de slalombaan stond. 
Dankzij het vele trainen op de 
Westeinderplassen kwamen bei-
de dames de eerste baan door. 
Karin Copini moest genoegen ne-

men met de tweede plaats. Ze 
moest haar meerdere erkennen 
in WSVA-collegalid Belinda Boe-
kee, die zeer knap ook haar twee-
de baan wist te voltooien en zo-
doende op de hoogste trede van 
het podium kwam te staan.
Goud en zilver dus mee terug 
naar Aalsmeer. WSVA is natuur-
lijk bijzonder trots op dit resul-
taat. Hopelijk kan voor 2020 het 
waterskiteam worden uitgebreid 
met een aantal junioren en heren 
om zo nog meer medailles naar 
Aalsmeer te brengen!

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 8 okto-
ber organiseert Ons Genoegen 
de volgende speelavond. Klaver-
jassen en rummikuppen staan op 
het programma. Plaats van sa-
menkomst is In de zaal van het 
Kloosterhof aan de Clematis-
straat. Aanvang 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur. Deelname 
kost 3 euro per persoon en dit be-
drag is inclusief een kop ko�e of 

thee bij aanvang. Iedereen is van 
harte welkom. De vorige avond 
van het seizoen was weer gezellig 
met een groot aantal deelnemers. 
Het klaverjassen tijdens de eerste 
avond is met 5656 punten ge-
wonnen door Loek Pieterse. Op 
twee met 5580 punten eindigde 
Bert van der Jagt en plaats drie 
was met 5181 punten voor Toon 
Kunst. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Wim Reuling met 3373 pun-
ten. Bij het rummikuppen was Ali 
Hoving met 36 punten de beste 
en de poedelprijs ging naar Ru-
dolf Haussler met 141 punten.
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Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Applaus na 180 score 
voor Ben van Dam
Aalsmeer - Iedere dinsdag van-
af 20.00 uur is er darten in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Afgelopen week werd 
er ook nog op vrijdagavond ge-
speeld. Op de dinsdagavond be-
gonnen de darters met twee pou-
les waarbij Henk van der Stroom 
knap tweede werd in de poule 
waar Kees de Lange als eerste ein-
digde, mede door een 180 score, 
gevolgd door een uitgooi van 
79. In de andere poule wist Pe-
ter Bakker te winnen van Ben van 
Dam en zo werden zij daar eer-
ste en tweede. In de eindronde 
zegevierde Peter, vlak voor Kees, 
en Franklin Dolk pakte de derde 
plaats.
Op de vrijdagavond stonden 
Iwan van Egdom en Alexan-
der Stroomer verbazend sterk te 
gooien en Alexander werd deze 
avond derde, na een barrage te-

gen Ben, die als tweede eindigde. 
Ben begon de avond matig maar, 
zoals van hem gewend, werd hij 
steeds sterker en hij kreeg dan 
ook applaus na een 180 score. Pe-
ter Bakker verloor verrassend met 
2-0 van Iwan maar herstelde zich 
snel en won de overige partijen 
en was de winnaar van deze extra 
avond. Het ronddelen van �yers 
heeft nog geen resultaat opgele-
verd, want er konden geen nieu-
we darters welkom geheten wor-
den. Inwoners vanaf 16 jaar die 
het darten eens willen proberen 
zijn van harte welkom op de dins-
dagavond, dartpijlen kunnen ge-
leend worden, zodat er niet direct 
geïnvesteerd hoeft te worden. 
Winnen is leuk, maar de gezel-
ligheid staat voorop. Wie voor de 
eerste keer komt betaalt geen en-
tree. Iedere avond staat op zich-
zelf, er is geen lidmaatschap. 

Landelijke schaakcompetitie van start
AAS 1 wint eerste ronde
Aalsmeer - In de eerste ronde 
van de landelijke schaakcompe-
titie heeft AAS 1 een zwaar be-
vochtte winst gescoord op Pro-
movendus Rijswijk. De score 
werd geopend door Ad van den 
Berg, die goed uit de opening 
kwam, maar foutief afruilde waar-
door hij eerder minder stond. Ge-
lukkig stelde zijn tegenstander 
remise voor dat na rijp beraad 
werd aangenomen. Dit werkte 
kennelijk stimulerend, want daar-
na scoorden Henk Noordhoek, 
AJ Keessen en Mark Trimp ook 
een remise, waarbij Henk de eni-
ge speler was met een lagere ra-
ting dan zijn tegenstander, dus 
sub-optimaal. Maar Simon won 
wel en bracht de Azen op voor-
sprong. Deze uitslagen vielen al-
lemaal snel, maar daarna begon-
nen de zware partijen. FM Jef van 
Vliet kwam slecht uit de opening 
en de stelling oogde somber, FM 
Johannes Rudolph is met wit erg 
sterk, maar had weinig tijd meer, 
Paul Schrama kwam goed uit de 

opening, liet zijn tegenstander 
terugkomen in een ingewikkeld 
gevecht van Dame tegen twee 
torens en wat ander materiaal. In 
de uitvluggerfase had Johannes 
alles lang en goed uitgerekend, 
het lang bezorgde Non-Playing 
Captain Ben de zenuwen, maar 
leverde AAS wel het broodnodige 
punt op. Je�rey kwam niet meer 
onder de druk uit en verloor van 
oud-jeugdtalent Sten Giebens, 
een onverwachte tegenslag. 
Dus hing alles van Paul af. De zeer 
vreemde materiaalverhouding 
gaf beide spelers problemen en 
de partij kantelde steeds. Het ef-
fect was dat zwart toren, loper, 
pion tegen dame had. Op ver-
zoek van de teamleider probeer-
de zwart het nog zinloos lang, 
maar uiteindelijk werd het licht 
gezien en togen beide teams 
naar de Bamboehof, waar het erg 
druk was, maar wel gezellig. Vol-
gende ronde wacht het verre Sas 
Van Gent.
Door Ben de Leur

Waterpolocompetitie
Makkelijke wedstrijd 
voor Dames 1 Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
begon de competitie weer voor 
de waterpoloteams van Ocea-
nus Aalsmeer. Dames 1 speelde 
een hele makkelijke wedstrijd te-
gen Watervlo 1. Vanaf het begin 
werden de duimschroeven aan-
gedraaid bij de Vleutense dames 
en na twee periodes stond het 
al 5-1. In het tweede deel van de 
wedstrijd schakelden de dames 
van Oceanus zelfs nog een tand-
je bij en werd de eindstand 12-4. 
Doelpunten door Oceanus wer-
den gescoord door So�e van der 
Ven en Fabiënne Vork (beide 3x), 
Noëlla Hond en Noortje van der 
Meer (beide 2x), Marieke Spitte-
ler en Marieke Weijers (beide 1x). 
Een prima start van de competi-
tie dus!

Heren 1 te passief
Heren 1 speelt dit seizoen een 
stapje lager in de derde Bonds-
klasse. De eerste wedstrijd was 
direct tegen een oude beken-
de, Sassenheim. De Zuid-Hollan-
ders hadden hun eerste wedstrijd 
heel overtuigend gewonnen, dus 
het was duidelijk dat het een las-

tige wedstrijd zou worden. Vooral 
aanvallend begon Oceanus veel 
te passief. Door de nieuw inge-
voerde spelregels wordt aanval-
len en actief spel juist beloond, 
maar in de eerste twee perio-
des werd er niet gescoord door 
de Aalsmeerders. De tegenstan-
der begon beter en stond op de 
helft van de wedstrijd 3-0 voor. 
Yoni Joore brak de ban in de der-
de periode en maakte de 3-1 na 
een prima inzwemactie. Het ac-
tievere spel resulteerde ook in 
meer manmeers voor Oceanus. 
Deze werden met wisselend suc-
ces uitgespeeld, maar Yoeri Berk 
en Dennis Reijnders wisten er bei-
de een te verzilveren. Aan de an-
dere kant bleef Sassenheim ook 
actief en ondanks uitstekend kee-
perswerk van Stanley Moolhuij-
sen, die een aantal keer zijn doel 
knap schoon hield, liep Sassen-
heim toch uit naar 8-3. Dennis 
Reijnders scoorde nog zijn twee-
de en de vierde voor Oceanus, 
maar helaas was het verlies met 
8-4 niet meer af te wenden. Vol-
gende week een nieuwe kans te-
gen DAW uit Alkmaar.

Keeper Stanley Moolhuijsen verrichtte een aantal uitstekende reddingen 
voor Oceanus. Foto: David Curry

Handbal BeNe League
Weer geen winst voor 
Heren 1 Greenpark
Aalsmeer - Het is Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer handbal op-
nieuw niet gelukt om de winst te 
pakken. Afgelopen zaterdag 28 
september stond de vijfde wed-
strijd in de BeNe League op het 
programma en tegenstander was 
Herpertz Bevo. Het publiek in De 
Bloemhof zag Aalsmeer helaas 
verliezen met 25-30. Herpertz Be-
vo ging voortvarend van start en 
liet een vrij constant spel zien. 
Aalsmeer bleef qua score in de 
buurt, wist zelfs op voorsprong 
te komen, tot echter een kwar-
tier voor de rust. In dit kwartiertje 
lukte het Greenpark niet om de 
doelman te passeren. Herpertz 
Bevo wist wel de ballen in de net-
ten te gooien en liep behoor-
lijk uit. Het verschil in doelpun-

ten werd zelfs zeven. In de twee-
de helft kwam Aalsmeer goed te-
rug, maar de heren van Herpertz 
Bevo waren niet van plan om de 
winst nog uit handen te geven 
en het team uit het Limburgse 
Panningen won uiteindelijk met 
vijf punten verschil. De doelpun-
ten voor Greenpark Aalsmeer zijn 
gemaakt door Vaidas Trainavici-
us (6), Samir Benghanem (5), Rob 
Jansen en Tim Bottinga (elk 4), 
Nils Dekker en Pepijn Michielsen 
(elk 2) en Niels de Jong en Jimmy 
Castien (elk 1).
Aanstaande zaterdag 5 oktober 
wacht speelronde zes. Greenpark 
Aalsmeer neemt het dan op te-
gen Boccholt uit en in België van-
af 21.00 uur. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Jury ontneemt wielrenner wereldtitel
Nils Eekhoff koestert 
steun na WK-drama
Rijsenhout - “Het gaat weer rede-
lijk goed met me. Maar het is wel 
erg lastig om het een plekje te 
geven.” Dat zegt Nils Eekho�, te-
rug in Rijsenhout, enkele dagen 
na zijn diskwali�catie als wereld-
kampioen wielrennen bij de be-
loften. “Ik doe mijn best om alles 
te verwerken, ik moet weer ver-
der”, zegt hij ook, nog altijd aan-
geslagen. “Iedereen heeft zijn 
mening over wat er is gebeurd, 
de meesten spreken gelukkig in 
mijn voordeel. Het is vooral �jn 
dat er massale steun is van ren-
ners en andere mensen uit de 
wielerwereld.”
Nils Eekho� werd afgelopen vrij-
dag in het Engelse Yorkshire, toen 
hij al klaar stond om gehuldigd te 
worden, op rigide wijze door de 
jury uit de uitslag gestreept. Hij 
zou vroeg in de wedstrijd te lang 
in de slipstream van de Neder-
landse ploegleidersauto hebben 
gereden. De wereldtitel werd nu 
toegekend aan de Italiaan Battis-
tella, die in Harrogate als tweede 
van een zeven man sterke kop-
groep over de streep was geko-
men.

Willekeur
De diskwali�catie was voer voor 
discussie en afkeuring. KNWU-
voorzitter Thorwald Veneberg 
besloot echter niet te proteste-
ren. “Je kunt het niet met de jury 
eens zijn, maar de scheidsrechter 
heeft gelijk, ook al is het een fou-
te beslissing”, aldus Veneberg. Op 
de social media werd de jury on-
der meer verweten niet meteen 
te hebben ingegrepen, zoals de 
reglementen óók voorschrijven. 
Bovendien viel vaak het woord 
willekeur. Achter volgwagens te-
rugkeren in het peloton na een 
val of materiaalpech is een gang-
bare praktijk in het wielrennen. 
Met het stra�en van Eekho� zou 
de jury een voorbeeld hebben 
willen stellen. De renner kreeg 
steun van huidige en voormali-
ge profs. Jasper Stuyven: “Zou de 
UCI dit ook gedaan hebben als 
Eekho� vierde was geworden?”, 
André Greipel: “Wat een schande, 
Nils Eekho� won de titel eerlijk 
en sterk”, Steven de Jongh: “Nie-
mand begrijpt dit...”. Eddie Planc-
kaert, oud-renner en nu analist 
bij de Vlaamse televisie, vindt dat 
Nils geen enkel voordeel uit zijn 

actie heeft gehaald, integendeel 
zelfs. “Het moet mogelijk zijn dat 
renners na een val of materiaal-
pech achter een volgwagen te-
rugkomen tot aan de staart van 
het peloton”, oordeelt Planckaert. 
“Eekho� heeft tijdens zijn achter-
volging door stress en een ver-
hoogde concentratie meer ener-
gie verbruikt dan de renners in de 
groep.”

Schouder uit de kom
Het voorval dat Nils Eekho� de 
wereldtitel kostte speelde zich af 
op 125 kilometer voor de �nish. 
De renner raakte een geparkeer-
de auto en viel met zijn schouder 
op de motorkap. Daarbij schoot 
zijn rechterarm uit de kom. Die 
drukte hij zelf op zijn plaats en 
begon vervolgens, de pijn ver-
bijtend, aan een lange achtervol-
ging op de groep, altijd zelf trap-
pend en ook pro�terend van de 
luwte achter de volgauto’s. Nadat 
hij was teruggekeerd in het pe-
loton voelde hij zich nog niet �t, 
maar raakte alsnog op stoom na 
de zwaarste beklimming in het 
parcours. Hij haakte aan bij een 
kopgroep van 22 renners. Daar-
uit ontsnapten vijf man, die kort 
voor de laatste kilometer nog 
werden ingehaald door de in-
drukwekkend sterk rijdende Nils 
Eekho� en drie andere achtervol-
gers. In de sprint was Nils soeve-
rein de beste. Even kon hij fees-
ten. Daarna werd het stil en volg-
de het verdriet. In het hotel werd 
hij opgevangen door zijn team-
genoten, ploegleiding en zijn ook 
in Engeland aanwezige ouders. 
Een dag later, terug in Nederland, 
vond hij met vriendin en broer 
een troostrijk onthaal bij oma en 
opa aan de Uiterweg. Oma Willie 
“We hebben gezellig gegeten en 
natuurlijk veel gepraat, de beste 
manier om een teleurstelling te 
verwerken.”

Strijdbaar
Maandag heeft Nils Eekho� de 
training hervat. Hij heeft dit sei-
zoen nog twee wedstrijden te 
gaan met zijn Team Sunweb: vol-
gende week donderdag Parijs-
Bourges en zondag 13 oktober 
Parijs-Tours. Nils wil weer voluit 
koersen, met zijn hart. “Ik rijd elke 
wedstrijd om te winnen. Dat zal 
nu niet anders te zijn.”

Nils Eekho� juicht te vroeg op het wereldkampioenschap wielrennen voor 
beloften, renners jonger dan 23 jaar. Foto: @TeamSunweb

Het verdriet van Nils
Rijsenhout - Geen gouden 
medaille, geen regenboogtrui, 
geen bloemen, geen kus van 
de podiummiss, geen volks-
lied. Wel een waterval van tra-
nen, verdrinkend in een oce-
aan van verdriet. In een gam-
mel tentje wachtte wielren-
ner Nils Eekho� vrijdagavond, 
nerveus en eenzaam zittend 
op een stoeltje, op zijn vonnis, 
schaamteloos beloerd door 
het oog van een televisieca-
mera. Een ontluisterend beeld. 
Hoe erg kan een jonge sporter 
lijden? Een dikverdiende zege 
was hem ontnomen door ri-
gide ambtenaren van de UCI. 
Zonder mededogen, nazorg, of 
een arm om de schouders. Het 
leek op een executie. De wie-
lerwereld keek wereldwijd met 
verbijstering toe. Zoveel pijn, 
zoveel gebrek aan warmte. Het 
was om te huilen.
Nils Eekho� koerst vanaf zijn 
twaalfde bij de jeugd, een 
schuchter ventje toen. Hoog-
uit één ritje in de week, lekker 
trappen voor de fun en afge-
troefd worden door al fanatiek 
trainende en veel koersende 
kereltjes met een vroegrijp lijf, 
stevige dijen en kuiten. Klei-
ne prijsjes, daar moest Nils het 
voorlopig mee doen. Pas vier 
jaar later was er een eerste ze-
ge, als nieuweling solerend in 
de Ronde van Uithoorn. Daar-
na ging de rem eraf. Hij begon 
vaker te winnen en deed dat in 
de Omloop van de Maasvallei 
voor junioren zelfs met vijf mi-
nuten voorsprong. ‘Het beest’, 
zoals zijn clubgenoot Minne 

Verboom hem vanaf dat mo-
ment noemt, was los.
Hoe zwaarder de dagrit, hoe 
langer de etappekoers, hoe be-
ter Nils Eekho� rendeert. Wan-
neer hij excelleert spreken de 
tijdsverschillen op de uitsla-
genlijst. Een kwestie van karak-
ter en uitgestelde slijtage. De 
slopende WK-race was er een 
tre�end voorbeeld van. En wat 
te zeggen van zijn fraaie zeven-
de plek in de WK-tijdrit van vo-
rige week dinsdag in weer en 
wind? We zouden het al bijna 
zijn vergeten.
Bij Team Sunweb ontwikkelen 
ze het talent van Nils Eekho� 
met beleid en geduld. Want 
er blijft nog werk aan de win-
kel. Zijn lange lijf zoekt nog 
naar een stabiele balans, hij 
kan nog winnen aan explosie-
ve kracht en soms, als er niet 
voluit wordt gekoerst, droomt 
hij even weg. Eenmaal op drift 
in de wedstrijd volgt echter 
een metamorfose. Dan is Nils 
sterk, taai en tactisch volleerd 
als een gelouterde beroeps-
renner. ‘’Eekho� koerst met het 
mes tussen de tanden”, zei Eu-
rosport-commentator Nick 
Stopler niet lang geleden heel 
tre�end. Vanaf de jaarwisse-
ling mag het talent uit Rijsen-
hout dat ook laten zien als vol-
waardig prof bij Team Sun-
web. Elk succes in de toekomst 
zal hem van harte worden ge-
gund door iedereen die hem 
vrijdag ontredderd heeft zien 
zitten in dat wankele tentje in 
Harrogate.
Jacques de Jonge

Mooie afsluiting wielerseizoen
NK-brons voor Owen 
Geleijn met De Amstel
Rijsenhout - Nils Eekho� kwam 
vrijdag zonder prijzen terug 
van het WK-wielrennen, maar 
zijn dorpsgenoot Owen Geleijn 
bracht een dag later wel een 
bronzen plak mee naar Rijsen-
hout. Met drie maten van de Am-
stelveense wielervereniging De 
Amstel behaalde hij in de catego-
rie nieuwelingen en junioren een 
derde plek op het nationaal kam-
pioenschap voor clubteams. Voor 
Owen Geleijn was het zijn laatste 
wedstrijd als junior. Volgend jaar 
rijdt hij als semiprof bij de oplei-
dingsploeg van Jumbo-Visma. De 

titelstrijd voor clubs werd verre-
den in de vorm van een ploegen-
tijdrit en vond plaats in de Flevo-
polder bij Dronten. Voor De Am-
stel stonden behalve Geleijn ook 
Wessel Mouris, Roy Duijvesteijn 
en Jim Kes aan de start. Mede 
dankzij een voortvarend vertrek 
wist de ploeg liefst zeven ande-
re teams in te halen. In het eind-
klassement bleek Willibrord Voor-
uit echter nog dertig seconden 
sneller. De Jonge Renner uit Oos-
terhout werd tweede, twee tel-
len rapper dan De Amstel. In het 
totaalklassement van de vier ca-

tegorieën bezette De Amstel de 
tweede plek. De clubkampioen-
schappen zijn voor veel renners 
de afsluiting van het wegseizoen. 
Een aantal van hen richt de aan-
dacht nu op het veldrijden. Op 

zondag 13 oktober wordt de eer-
ste rit van de Amsterdamse veld-
ritcompetitie gehouden bij het 
zwembad van Nieuwveen-Kor-
teraar. De wekelijkse veldritserie 
loopt tot het einde van het jaar.
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