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SPEELGOED & (BORD)SPELLEN
BETAALBAAR VERMAAK VOOR JONG EN OUD

“We hebben gewoon gewonnen”
Maud wint met UNITY 
Junior Songfestival
Aalsmeer - UNITY mag Nederland 
vertegenwoordigen op het Juni-
or Eurovisie Songfestival in no-
vember! In de Rotterdamse Ahoy 
won de girlband met Aalsmeer-
se Maud, Naomi en Jayda afgelo-
pen zaterdag met hun nummer 
‘Best Friends’ de nationale � nale! 
Helaas zonder hun vriendin Demi. 
Zij hoorde op vrijdagavond dat 
ze, ondanks dat ze geen klach-
ten heeft, positief getest was op 

het coronavirus. Ondanks het gro-
te verdriet bij de meiden moes-
ten zij door met z’n drieën. Maud 
vertelt dat ze op zaterdagmiddag 
nog stukjes zang en dans moes-
ten overnemen die eigenlijk door 
Demi zouden worden uitgevoerd. 
“Dit was wel even schakelen maar 
gelukkig hadden we het snel on-
der de knie.” UNITY liet de ande-
re kandidaten Jackie en Janae en 
de boyband T-square achter zich. 

Geen ziekenhuisopnames, geen overledenen

Corona-besmettingen in 
Aalsmeer: 58 (plus 25)
Aalsmeer - Met de enorme stij-
ging van het aantal corona-be-
smettingen in Nederland met 
vooral en helaas dagelijks re-

cords in de grote steden Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag, 
is het natuurlijk niet vreemd dat 
ook Aalsmeer te kampen heeft 

Eigenlijk zouden vier acts strijden 
om de winst, maar ook solozan-
geres Robin kon vanwege een po-
sitieve coronatest niet meedoen.
Van de vakjury die bestond uit 
Duncan Laurence, Ronnie Flex en 
Fenna Ramos kreeg UNITY de 12 
punten en van de kinderjury 10 
punten. De vakjury vond het een 
catchy act en vond het superknap 
dat de meiden ondanks de tegen-
slag zo’n goed optreden konden 
neerzetten. Met de 12 punten van 
de kijkers thuis waren ze de win-
naar en konden ze de trofee in 
ontvangst nemen.
Voor de meiden van UNITY was 
dat een geweldige opsteker. Nu 
kan Demi bij het internationa-
le festival wel gewoon met haar 
vriendinnen op de bühne staan. 
“Deze is voor jou”, riepen de zan-
geressen toen ze ‘Best Friends’ 
nog een keer mochten zingen. 
“Het is nog moeilijk te bese� en, 
maar we hebben gewoon gewon-
nen”, aldus een waanzinnig blije 
Maud. Er wordt niet live in Po-
len opgetreden op 29 november, 
maar alle optredens worden eer-
der opgenomen om daarmee de 
gezondheidsrisico’s zo veel mo-
gelijk te beperken. De meiden-
groep is op zondag 29 november 
de kandidaat voor Nederland tij-
dens het liedjesspektakel en laat 
dan aan heel Europa hun liedje 
‘Best Friends’ horen.

Woningen uit 
wegens gaslek

Aalsmeer - Dinsdag 29 sep-
tember omstreeks twaalf uur 
in de middag is in een wo-
ning aan de Hornweg een 
gaslekkage ontstaan. Twee 
woningen zijn ontruimd van-
wege het mogelijke explo-
siegevaar. Het lek was ont-
staan bij verbouwingswerk-
zaamheden aan de woning. 
De brandweer is met meer-
dere voertuigen ter plaatse 
gegaan. De politie heeft ge-
ruime tijd de Hornweg afge-
sloten voor al het verkeer. 
Netbeheerder Stedin is ter 
plekke gekomen om het gas-
lek te dichten. Na reparatie 
mochten de bewoners hun 
huizen weer in en is de Horn-
weg heropend voor verkeer. “Prachtige initiatieven ontstaan vanuit de samenleving”

Foto verlichte watertoren in 
werkkamer burgemeester
Aalsmeer - Vanwege de corona-
crisis gingen in de maand septem-
ber de gebruikelijke Aalsmeerse 
feestelijke activiteiten niet door. 
Maar Aalsmeerders zijn creatief 
en bedachten een aantal ‘corona-
proof’ acties om deze weken niet 
geruisloos voorbij te laten gaan. 
Burgemeester Gido Oude Kot-
te: “Prachtig om te zien hoe van-
uit de samenleving deze initiatie-
ven ontstaan. Ik was onder de in-
druk van de Aalsmeerse vlaggen-
actie. Bij zowel bedrijven als wo-
ningen wapperde de Aalsmeerse 

driekleur. En toen werd ook nog 
een week lang de watertoren in 
rood, groen en zwart verlicht. Een 
prachtige plaat!”

Trots
Fotograaf Kick Spaargaren hoor-
de van het enthousiasme van de 
burgemeester en besloot hem 
een herinnering aan de driekleur 
op de toren van ingenieur Sang-
ster te geven. 
Hij koos één van zijn gemaak-
te foto’s van de verlichte water-
toren uit en ging naar Edith van 

der Laarse van Edithome met de 
vraag een mooie afdruk van de 
foto op plexiglas te maken. Zij 
ging aan het werk en het resul-
taat is prachtig geworden. 
De burgemeester toonde zich tij-
dens de overhandiging verheugd 
en zei heel blij te zijn met deze 
mooie decoratie. De foto krijgt 
een prominente plaats aan de 
muur van zijn werkkamer. 
Fotograaf Kick Spaargaren is ui-
teraard trots dat zijn werk nu 
prijkt in de werkkamer van de 
burgemeester.

Burgemeester bezoekt molen
Aalsmeer - Burgemeester Gido Oude Kotte heeft vorige week een bezoek 
gebracht aan Korenmolen De Leeuw. Bestuursleden en molenaars vertel-
den de burgemeester over de historie van de molen en toonden hem de 
molen in bedrijf. 

met een � inke toename. Telde 
Aalsmeer vorige week nog 33 
met corona besmette inwoners, 
deze week is het cijfer 58, er zijn 
dus 25 besmettingen bijgeko-
men. Positief nieuws is dat er (al 
enkele weken) geen inwoners 
zijn opgenomen in ziekenhuizen 
en het aantal overledenen ook op 
nul is blijven staan. De gemeen-
ten rondom hebben eveneens te 
kampen met groei. Uithoorn gaat 

wat aantallen betreft een beetje 
gelijk op met Aalsmeer. Er zijn nu 
66 besmettingen in Uithoorn te-
gen 43 vorige week (een stijging 
van 23). Ook in Uithoorn zijn de 
tellers van ziekenhuisopnames 
en overledenen op nul blijven 
staan. Het coronavirus slaat best 
‘wild’ om zich heen in de (veel) 
grotere gemeenten Amstelveen 
en Haarlemmermeer. Amstel-
veen heeft nu 280 besmette in-
woners, ten opzichte van de 203 
vorige week een toename van 77. 
Zes inwoners zijn deze week op-
genomen in het ziekenhuis, er 
zijn inmiddels vier Amstelveners 
overleden aan covid-19. In Haar-
lemmermeer zijn 330 corona-be-

smettingen. Vorige week waren 
dit er 235, nu dus 95 inwoners 
meer. Drie inwoners zijn opgeno-
men in het ziekenhuis, de teller 
overledenen staat deze week net 
als in Aalsmeer en Uithoorn op 
nul. Dinsdag 29 september zijn 
de corona-maatregelen door de 
regering aangescherpt en hope-
lijk helpen deze om het virus de 
kop in te drukken. Op een tweede 
intelligente lockdown zit tot slot 
niemand te wachten, dus: Houd 
1,5 meter afstand, was regelma-
tig de handen, nies en hoest in de 
ellebogen, blijf thuis bij verkoud-
heidsklachten en vraag een test 
aan bij klachten. Samen tegen co-
rona!
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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.
133e jaargang

Oplage: 17.600

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 4 oktober

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag 16u. Dienst met 
Ab Goldberg.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en 

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
P.A.C. Boom in Lijnbaankerk 
en 16.30u. met kand. M.W. van 
der Veen in Lichtbaken Rijsen-
hout.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst. Voorganger: zr. Pau-
lien Walch. Collecte: West Pa-
pua. Aanmelden via reserve-
ring@dgaalsmeer.nl of 0297-
326527. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst. 
Voorganger ds. Teus Prins. Be-
vestiging en afscheid ambts-
dragers.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter, Israelzondag. Orga-
nist: R. Postma. Om 19u. Zang-
dienst. Aanmelden via her-
vormdaalsmeer.nl. Oosterkerk, 
Oosteinderweg 269. Zondag 
om 10u. Kerk Inn. Voorgan-
ger: ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Joshua Prins. Aanmel-
den: www.hervormdaalsmeer.
nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Dienst 
via livestream: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof. 
Voorganger: B. Dullens. Zon-
dag 9.30u. Woordcommunie-
viering m.m.v. Karmelkoor. 
Voorganger: Jeroen in Karmel-
kerk en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. Woensdag om 
10.30u. Eucharistieviering. 
Maximaal 80 kerkplaatsen. Re-
serveren voor viering zondag 
via www.rkkerkaalsmeer.nl 
op donderdag en vrijdag van 
9 tot 12u. Reserveren Poolse 
dienst verloopt via de Poolse 
Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie: 

Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
Voorganger: ds. Gonja van 
‘t Kruis uit Nieuw-Vennep. 
Dienst ook online te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl. 

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.
nl. Voorganger: drs. mw. A.A. 
Geudeke uit Wilnis. Ook op la-
ter tijdstip terug te kijken.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. kinderkoor. Maxi-
maal 60 kerkplaatsen. Voor-
af reserveren via sjangeboor-
tesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 
13 oktober om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Openbaring’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 20 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

In diverse kerken worden weer 
diensten gehouden waarbij pu-
bliek aanwezig mag zijn. Voor-
af aanmelden is wel een vereis-
te en er gelden diverse RIVM-re-
gels. Kijk voor meer info op de 
websites van de kerken.

In Memoriam
Een lege plek, een groot 
gemis: Peter Smolders
Aalsmeer - Wanneer je Peter 
voor het eerst ontmoet heb je 
al snel het gevoel dat je hem 
al jaren kent. Bij mij was dat 
in ieder geval wel zo. De eer-
ste keer dat ik Peter ontmoet-
te was op de rommelmarkt 
in Uithoorn. Daar had hij een 
stalletje met allerlei leuke din-
gen, vooral muziekinstrumen-
ten en grammofoonplaten.  
Later heb ik hem wat beter le-
ren kennen door de politiek. 
Peter was regelmatig bij Coq 
Scheltens en vanuit de AB achtergrond was ik daar ook regel-
matig te vinden. Door Peter kwam ik weer op de kieslijst van AB 
te staan en de rest is geschiedenis. Toen het zover kwam dat ik 
uit de fractie van AB stapte was het Peter die met zijn opmer-
kelijke gave tot luisteren, zijn luisterende oren ter beschikking 
stelde en samen hebben we eindeloze gesprekken gevoerd 
over het wel of niet oprichten van een nieuwe Aalsmeerse par-
tij, Absoluut Aalsmeer. Ik durf zelfs te stellen dat zonder Peter 
er geen nieuwe lokale partij opgericht zou zijn. Ook bij het vin-
den van de geschikte kandidaten om de kieslijst te bemannen/
bevrouwen heeft Peter een grote rol gespeeld. Hij ging de ge-
sprekken aan met iedereen die ik noemde en heeft er mede 
voor gezorgd dat er een uitstekende lijst werd samengesteld, 
ik zal hem daar dankbaar voor blijven. Peter was ook de verbin-
der, niet alleen tussen de leden van onze fractie, maar ook bij 
andere fracties, hij kon goed inschatten waar de ‘pijn’ zat. Ook 
hield hij wel van een geintje, alhoewel je nooit voor 100% zeker 
was of het werkelijk een geintje was. Zo heeft hij bij hoog en 
laag volgehouden dat de stoel, die nu nog in de gangen van de 
kelder van het gemeentehuis is te vinden, een stoel uit het ou-
de raadhuis was, zelfs de stoel waar de burgemeester jaren op 
heeft voorgezeten. Maar tegelijkertijd vertelde hij dat de ‘kuif’ 
op de rugleuning van een andere stoel kwam en hij die er per-
soonlijk op heeft aangebracht. De waarheid? We kunnen er nu 
alleen nog maar naar gissen, het geheim heeft hij op zijn laat-
ste reis meegenomen. We zullen hem missen, die leuke vent die 
altijd voor iedereen klaar stond. Het ga je goed beste vriend.
Dick Kuin

Thema dit jaar ‘mentale kracht’
Zoektocht naar Appeltjes 
van Oranje in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Oranje Fonds 
start vandaag de zoektocht 
naar bijzondere projecten uit 
Aalsmeer die kans maken op een 
Appeltje van Oranje 2021. Dit 
jaar is het thema Mentale Kracht 
en staan de prijzen in het teken 
van projecten die ervoor zor-
gen dat mensen die het mentaal 
niet gemakkelijk hebben, zich 
weer goed voelen. Projecten uit 
Aalsmeer die aansluiten op het 
thema kunnen zich tot en met 1 
november aanmelden via oranje-
fonds.nl/appeltjes. Drie initiatie-
ven krijgen in juni een Appeltje 
van Oranje uit handen van Konin-
gin Máxima.

Mentale klachten
Het kan iedereen overkomen dat 
je mentale gezondheid je belem-
mert om volledig mee te doen 
in de samenleving. Bijvoorbeeld 
omdat je je depressief voelt, een 
eetstoornis of dwangneurose 
hebt of kampt met paniekaanval-
len. Dit kan van tijdelijke aard zijn 

of iets waar je je leven lang mee 
te maken hebt. Mentale klachten 
hebben allerlei oorzaken en ko-
men voor in alle groepen van de 
samenleving. Gelukkig zijn er in 
Nederland veel projecten die vrij-
willigers inzetten om deze men-
sen te ondersteunen en bij de 
hand te nemen, zodat ze weer 
mee kunnen doen in de maat-
schappij. Deze projecten maken 
dit jaar kans op een Appeltje van 
Oranje.
 
Zichzelf zijn
Sandra Jetten, directeur Oranje 
Fonds: “Wanneer mensen kam-
pen met mentale problemen is 
het enorm waardevol als er ie-
mand is die ze bij de samenleving 
betrekt. Iemand die géén profes-
sionele zorgverlener is. Waar ze 
steun aan hebben, die ze helpt 
om hindernissen te overwinnen 
en een stap verder te komen. Zo 
kunnen deze mensen voelen dat 
ze zichzelf mogen zijn en dat er 
anderen zijn die voor ze klaar-
staan. We nodigen alle sociale 
initiatieven die dit mogelijk ma-
ken van harte uit zich aan te mel-
den voor de Appeltjes van Oran-
je 2021.”
 
Bronzen beeldje
De Appeltjes van Oranje worden 
jaarlijks uitgereikt aan drie initi-
atieven die op succesvolle wijze 
verschillende groepen mensen 
verbinden of die ervoor zorgen 
dat mensen weer meedoen in de 
maatschappij. Alle winnaars van 
een Appeltje van Oranje krijgen 
een bronzen beeldje, gemaakt 
door Prinses Beatrix, en een geld-
bedrag van 15.000 euro. Jaarlijks 
reikt Koningin Máxima de prij-
zen uit. In lustrumjaren wordt dit 
door Koning Willem-Alexander 
gedaan.
 
Inspiratie, advies en kennis
Het Oranje Fonds bouwt aan een 
sociale samenleving, waar men-
sen er voor elkaar zijn en ieder-
een mee kan doen. Daarom mo-
biliseert, versterkt en onder-
steunt het zoveel mogelijk men-

sen en organisaties die zorgen 
dat niemand er alleen voor staat. 
De steun bestaat uit inspiratie, 
advies, kennis en geld. Het Fonds 
kan dit doen dankzij onder ande-
re de Nationale Postcode Lote-
rij, de Nederlandse Loterij, Vrien-
den en bedrijven. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima 
zijn het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.
Foto: © Oranje Fonds

An winnaar bij 
ouderensoos

Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de ouderensoos op 24 sep-
tember in het Middelpunt is ge-
wonnen door An Verkerk met 
5536 punten, gevolgd door Net-
tie Wondergem met 5106 pun-
ten en Gre van Heteren met 5106 
punten. De poedelprijs is deze 
keer uitgereikt aan Martha Bax 
met 2844 punten.
Bij het rummikuppen was de 
hoogste eer voor Anthonia v.d. 
Voort met 34 punten, op twee 
Joke Harte met 74 punten en op 
drie Lycke Valentijn met 75 pun-
ten. De poedelprijs mocht Bep 
Verhoef met 113 punten mee 
naar huis nemen. De volgende 
ouderensoos is op donderdag 8 
oktober in het Middelpunt aan de 
Wilhelminalaan 55. Iedereen van-
af 55 jaar is van harte welkom. De 
aanvang is 13.30 uur.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 2 oktober haalt korf-
balvereniging VZOD het oude pa-
pier op in Kudelstaart. Gaarne de 
papiercontainer of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te wor-
den. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse verenigin-
gen en instellingen. Dus, verza-
mel het papier (geen melk- en 
frisdrankpakken) voor de eerste 
vrijdagavond van de maand. Kijk 
voor alle datums, nieuws of een 
aanvraag voor een financiële bij-
drage op www.stichtingsuppor-
tingkudelstaart.nl

Eerste hulp bij hartstilstand
AED in bruikleen voor vijf 
burgerhulpverleners
Aalsmeer - Stichting Reanimatie 
Aalsmeer Kudelstaart heeft vijf 
actieve burgerhulpverleners in 
de gemeente een AED in bruik-
leen gegeven. In het geval van 
een hartstilstand zijn deze bur-
gerhulpverleners vaak eerder dan 
de ambulance bij het slachtof-
fer. Door snel een AED in te zet-
ten, kunnen zij daadwerkelijk het 
verschil maken tussen leven en 
dood. Peter van den Nouland, 
voorzitter Stichting Reanimatie 
Aalsmeer Kudelstaart en tevens 
zelf burgerhulpverlener: “Bij een 
hartstilstand is de inzet van een 
AED onmisbaar. Het geeft het 
slachtoffer meer kans op overle-
ven. De ambulancezorg in onze 
regio staat onder druk. Ambulan-
ces moeten vaak van ver komen 
en redden het niet om binnen 
de cruciale zes minuten bij een 
slachtoffer te zijn. Wij als buurt-
bewoners kunnen dat wel.” Bur-
gerhulpverleners zijn vrijwilligers 
die kunnen reanimeren en zijn 
aangemeld bij het landelijk reani-
matie oproepsysteem Hartslag-

Nu. Wanneer er in de 112-meld-
kamer een melding van een (ver-
moedelijke) hartstilstand binnen-
komt, roept HartslagNu automa-
tisch burgerhulpverleners in de 
buurt van het slachtoffer op. Zij 
krijgen een melding op hun mo-
biel met de vraag om direct naar 
het slachtoffer te gaan om de re-
animatie te starten of om eerst de 
dichtstbijzijnde AED op te halen. 
Peter: “Wanneer je een AED thuis 
hebt liggen, kun je die gelijk mee-
nemen als je een reanimatie op-
roep krijgt. In een situatie waarbij 
elke minuut telt, scheelt dit kost-
bare minuten. Daarom hebben 
wij ervoor gekozen om een aan-
tal burgerhulpverleners die ei-
genlijk altijd op een oproep rea-
geren een AED te geven.”
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Nieuw 
assortiment 
basgitaren

Gitaarstatief
‘Stagg’ 
€ 10,95

Zangmicrofoon
‘Stagg’
€ 46,-

Gitaarstatief
AANBIEDING:

basgitaren

Zangmicrofoon
KOOPJE:

Zangmicrofoon
NIEUW:

Westerngitaar 
‘LAG’

 € 146,-

Nieuw 
TIP:

Donderdag 1 oktober:
*  Klaverjassen met Zorgzaam 

Rijsenhout in De Reede, 
Schouwstraat van 10 tot 12u.

*  Exposities in Flower Art Muse-
um, Kudelstaartseweg. Open: 
donderdag tot en met zondag 
van 13 tot 17u.

*  Ouderensoos Kudelstaart 
met klaverjassen en jokeren 
in Dorpshuis van 13.30 tot 
16.30u.

*  Contradictions, expositie drie 
kunstenaars in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Vrijdag, za-
terdag en zondag 14 tot 17u. 
Donderdag op afspraak, 14 tot 
17u. via heleen@kunstencul-
tuuraalsmeer.nl. Tot en met 15 
november. 

*  Infopunt Wijkgericht Werken 
open in bibliotheek, Markt-
straat van 15.30 tot 17.30u. El-
ke donderdag.

*  Schaken bij Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
20u.

*  Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

Vrijdag 2 oktober:
*  Koppelkaarten bij BV Horn-

meer in buurthuis, Dreef 1. 
Start 20u. Zaal open vanaf 
19.30u.

Zaterdag 3 oktober:
*  Crash Museum in Fort 

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
open 11-16u.

*  Little Boogie Boy Bluesband in 
groot Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u. Uitverkocht.

3 en 4 oktober:
*  Kinderboerderij Boeren-

vreugd in Hornmeer open. Za-
terdag en zondag van 10 tot 
16.30u. Dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 

Zondag 4 oktober:
*  Watertoren open voor bezoe-

kers van 13 tot 17u. 
*  Duo Guy Verlinde en Olivier 

uit België in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer van-
af 16u. Tickets: info@the-

shack.info
Maandag 5 oktober:
*  Ledenvergadering Postzegel-

vereniging Aalsmeer in Paro-
chiehuis, Gerberastraat vanaf 
20u.

Dinsdag 6 oktober:
*  Historische Tuin open. In-

gang Praamplein. Iedere dins-
dag tot en met zondag 10 tot 
16.30u.

*  FloriWorld Aalsmeer, Sierteelt-
straat open voor bezoekers. 
Iedere dinsdag t/m zondag 10 
tot 18u. Tickets reserveren via 
www.floriworld.nl.

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

*  Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat 55 vanaf 19.45u. 
Voor iedereen vanaf 16 jaar, ie-
dere dinsdag.

*  Vergadering commissie Ruim-
te en Economie in Raadhuis 
vanaf 20u. Reserveren bij grif-
fie.

Woensdag 7 oktober:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

venlaan open voor recrean-
ten. Ook op zaterdag en zon-
dag. Alle dagen van 13 tot 
17u. Reserveren verplicht.

*  Voorlezen in de bibliotheek, 
Marktstraat voor 2-6jr. Van 
15.30 tot 16u. Elke woensdag.

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

Donderdag 8 oktober:
*  Sjoelcompetitie in De Reede, 

Rijsenhout vanaf 19.30u.
*  Vergadering commissie Maat-

schappij en Bestuur in raad-
huis. Reserveren bij griffie.

Zaterdag 10 oktober:
*  Voorstelling ‘Deze ridder zegt 

nee’ voor kinderen (3+) in bi-
bliotheek, Marktstraat om 
10.30u. 

*  Jazzconcert ‘Tico Y Aguabajo: 
Puro’ in groot Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u. Tickets re-
serveren via KCA-website.

WAT  is er    TE DOEN

Jazz naast de deur, waar heb je dat nog?

Jazz-theater in Bacchus: 
‘Hier word je blij van’
Aalsmeer - Hier word je blij van. 
Trompettist en zanger Michael 
Varekamp en toetsenist Wiboud 
Burkens doen met hun theater-
tour Bacchus aan – en het is een 
feest geworden afgelopen zater-
dag 26 september zoals in het 
culturele café niet eerder is be-
leefd. Sommige oudere jazzlief-
hebbers hebben geaarzeld of ze 
zo’n grote groep mensen in deze 
coronatijd niet als ongemakkelijk 
zullen ervaren. Maar als je een-
maal op gepaste afstand van el-
kaar in de sfeervol ingerichte zaal 
van Bacchus je zitplaats heb ge-
vonden en de muzikanten al spe-
lend het podium beklimmen, is 
daar niets meer van te merken.
Het is een weerzien zonder weer-
ga. Negen jaar geleden (op 23 
april 2011) spelen Michael en 
Wiboud voor het eerst in Bac-
chus, met dezelfde bassist (Har-
ry Emmery) en drummer (Erik 
Kooger). Toegang: uw gift. Mi-
chael Varekamp is nog dezelf-
de trompettist die (zoals destijds 
omschreven) ‘zich thuis voelt zo-
wel in de traditie van Louis Arm-
strong en Duke Ellington, als van 
in die van Miles Davis.’ Maar nu 
ontpopt hij zich ook als verteller 
van de jazzgeschiedenis, tijdens 
een serie theatertournees waar-
mee hij (steeds met Wiboud Bur-
kens & The Legends) vijf jaar ge-
leden is begonnen – en waarvan 
Bacchus de  achtste(!) mocht be-
leven: Swingin’ Paris. Het verhaal 
van muzikanten en kunstenaars 
die in het Parijs van de jaren der-
tig samenklonteren, vrij van ver-
nederende discriminatie, beknel-
lend burgerfatsoen en... zon-
der ‘drooglegging’! Het is onge-
lofelijk om te zien hoe de muzi-
kanten van het kwartet van toen 
zich ontwikkeld hebben en om te 
zien hoe zij ruimschoots de gele-
genheid krijgen om al hun kun-
nen te tonen. 
De bezoekers maken voor het 

eerst kennis met de ‘jonkies’, de 
28-jarige saxofonist Yoran Aars-
sen die vooral indruk maakt als 
klarinettist met ‘Petite Fleur’ van 
Sidney Bechet – ooit een jaren-
zestig-hit van Monty Sunshine 
van de dixielandband van Chris 
Barber, maar nog steeds in staat 
een ‘jonger publiek’ te ontroeren.
En last but not least (‘enfin et sur-
tout’, moet je eigenlijk zeggen) 
de 30-jarige zangeres Tess Merlot 
die zingt als de reïncarnatie van 
Edith Piaf. Wat een stem, en met 
wat een swingende muzikaliteit 
gaat zij met ‘La vie en rose’ óp 
in de band. En met ‘La Mer’ van 
Charles Trenet!  De jazzklassieker 
‘Autumn Leaves’ is overbekend, 
maar ‘Les feuilles mortes’ is in de 
oorspronkelijke taal nog nooit zo 
mooi vertolkt als door deze jon-
ge chansonnière, slechts bege-
leid door Wiboud Burkens op de 
piano. Feest en inkeer in corona-
tijd. Het blijkt mogelijk. In de her-
boren jazzclub Bacchus worden 
twee saxofonisten verwacht, die 
eerder op tournee gingen met 
The Legends: Efraim Trujillo op 
10 oktober, met het kwartet van 
de Columbiaans-Nederlandse pi-
anist Tico Pierhagen, en Ben van 
den Dungen op 12 december 
met zijn eigen kwartet voor een 
‘Tribute to Coltrane’. Jazz naast de 
deur, waar heb je dat nog? 
Pierre Tuning
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Little Boogie Boy 
uitverkocht

Aalsmeer - De Little Boogie Boy 
Bluesband is weer op avontuur. 
Aanstaande zaterdag 3 oktober 
een optreden ‘om de hoek’ voor 
de Aalsmeerse frontman Hein 
Meijer. De zanger en gitarist trak-
teert in de grote Bacchus-zaal 
met in ieder geval Jan de Boer op 
contrabas op een swingende mu-
ziekavond waar afwisseling als 

leidraad wordt gehanteerd. Chi-
cago en Mississippi blues, sappi-
ge soulballads, swingende shuf-
fles, funky New Orleans blues zijn 
enkele stijlen die ten gehore ge-
bracht gaan worden. Een setlist 
ontbreekt, de reacties van het pu-
bliek bepalen de richting van het 
repertoire. De Bacchus da Musi-
ca-avond bezoeken is helaas niet 
meer mogelijk, het optreden is 
uitverkocht. Kijk voor meer in-
formatie, eventueel wellicht nog 
kaarten op de website van cultu-
reel café Bacchus.

Mark en Eric Show op vrijdagavond
‘Het nieuwe uitgaan’ bij 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag begint je 
weekend weer met een nieuwe 
maandelijkse ‘Mark en Eric Show’. 
Luisteren naar dit leuke program-
ma is in feite het nieuwe uitgaan. 
Al maanden weet het team de 
inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart kostelijk te vermaken 
tijdens deze coronaperiode. Een 
periode met veel onzekerhe-
den, maar wel met de zekerheid 
van het gevoel van een avond 
uit, live via de radio en tv. Aan-
komende show op vrijdag 2 ok-
tober wordt de luisteraar tussen 
20.00 en 22.00 uur op de hoog-
te gesteld van de activiteiten die 
de lokale horeca in petto heeft. 
Ook is er aandacht voor regionale 
sportteams. Hits van je allereerste 
Hitzone-cd komen voorbij, tot de 
nieuwste aanwinsten uit de Spo-
tify-lijst. Kom tijdens de show live 
op de radio met een lieve bood-
schap of een verzoekje door te 
mailen naar markeneric@radio-
aalsmeer.nl of via instagram (@
markeneric). 

Debby bij ‘Echt Esther’ 
Wat voor boeken schrijft Debby 
Albers? Zelf zegt ze: “Verhalen die 
je diep kunnen raken maar ook 
tot nadenken kunnen stemmen. 
Onverbloemd probeer ik de le-
zer wakker te schudden.” Deb-
by is een enorm veelzijdige on-
derneemster, ze is therapeute, 
schrijfster, astrologie en ronde 
kort geleden een opleiding af tot 
doula. Wat heeft dit jaar haar ge-
bracht? Hoe wil zij met haar boe-
ken mensen raken? Esther Spar-
naaij gaat erover met haar in ge-
sprek op donderdag 1 oktober 
om 19.00 uur bij ‘Echt Esther’. 

October Eighties 
‘Aalsmeer by Night’, elke donder-
dagavond om 22.00 uur, staat in 
de maand oktober (bijna traditie-
getrouw) grotendeels in het te-
ken van muziek uit de jaren tach-
tig. Veel vaste programmaonder-
delen, zoals ‘De plaat en z’n ver-
haal’ met Bart van Leeuwen (rond 
23.11 uur), ‘De Tandenpoets-
dansplaat’ (rond 23.35 uur) en 
‘Aalsmeer Easy’ (laatste gedeelte) 
staan in het teken van de muziek 
uit de Eighties. Volg ‘Aalsmeer by 
Night’ ook op Facebook. 

Zangers bij ‘Sem op Zaterdag’  
Sem van Hest ontvangt aanstaan-
de zaterdag 3 oktober twee gas-
ten in zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’. Vanaf 11.00 uur is de 
20-jarige zangeres Mireya Derk-
sen te gast. Ze was halve fina-
liste van het Tv-programma We 

Want More. Ze komt naar de stu-
dio met Mark Enthoven, klassiek 
geschoolde crossover zanger en 
coach van Mireya. 

Burgemeester 300ste gast
Sinds september 2013 ontvangt 
het team van ‘Door de Mangel’ 
wekelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter als gast. Na zeven 
jaar ontvangen Elbert en Mylè-
ne Huijts maandag 5 oktober 
gast nummer 300. Deze mijlpaal 
wordt gevierd met opnieuw een 
speciale gast. Burgemeester Gido 
Oude Kotte zal het lustrum luister 
bijzetten door in de studio aan te 
schuiven. Eigenlijk zou de jubile-
umuitzending op 21 september 
worden uitgezonden, maar door 
omstandigheden kon dit niet 
doorgaan. Een vraag voor de bur-
gemeester? Mail deze dan naar 
studio@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar: 0297-
325858.

‘RAP’ ontvangt wethouder
Op woensdag 7 oktober om 
19.00 uur ontvangen Erik Kreike 
en Sem van Hest bij het politieke 
programma ‘Radio Aalsmeer Poli-
tiek’ wethouder Robert van Rijn. 
De beide heren gaan met de wet-
houder in gesprek over zijn porte-
feuille, wat is de invloed van deze 
coronatijd op werk en economie, 
wat is de invloed van de Schip-
hol-nota op de ambitie van wo-
ningbouw en hoe gaat het met 
de infrastructurele projecten. Vra-
gen aan de wethouder? Dat kan 
via mail: sem@radioaalsmeer.nl of 
tijdens de uitzending telefonisch: 
0297-325858. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, di-
gitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Te bekijken op tv 
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of 
radioaalsmeer.nl/tv. Ook te vol-
gen op Facebook en twitter.

Nieuwe show van Mark en Eric op 
Radio Aalsmeer vrijdagavond.

T/m 15 november in Oude Raadhuis
KCA-expositie: Een vat 
vol tegenstellingen
Aalsmeer - Voor het eerste sinds 
maanden is er weer een exposi-
tie te zien in het Oude Raadhuis. 
‘Contradictions’ is de titel. Die ti-
tel suggereert allerlei tegenstel-
lingen, maar één ding staat vast 
en dat is dat de kunstenaars die 
exposeren in de lokale topgale-
rie het Oude Raadhuis, elkaar ver-
sterken in vakmanschap. José van 
Tubergen, Annemiek van Kollen-
burg en Karen Santen zijn alle drie 
opgeleid aan de befaamde Ger-
rit Rietveldacademie in Amster-

dam. En dat is terug te zien in de 
kwaliteit van het werk. Dat zoe-
ken doen ze natuurlijk helemaal 
op hun eigen wijze en dat heeft 
een expositie opgeleverd met ab-
stracte schilderijen, keramiek en 
beeldhouwwerk die ergens over 
gaat. Elke zondagmiddag is één 
van de kunstenaars aanwezig om 
over het werk te praten of toe te 
lichten.

Mens en ruïne
José van Tubergen (1946) schil-

dert en maakt beelden geïnspi-
reerd op sporen die mensen ach-
terlaten. Dat zijn bijvoorbeeld res-
ten van teksten op gebouwen, 
graffiti of verlaten voorwerpen die 
getuigen van de geschiedenis en 
gebeurtenissen in mensenlevens. 
Sinds 1989 werkt Van Tubergen 
regelmatig in de Duitse hoofdstad 
Berlijn. Deze stad heeft haar werk 
in de loop der jaren drastisch be-
invloed. Ze is niet alleen beeldend 
kunstenaar die werk maakt met 
technieken als schilderen, grafi-
sche technieken, beelden, instal-
laties en monumentale opdrach-
ten. Ze is ook sieraadontwerper 
met onedele metalen en kunst-
stoffen, grafisch ontwerper en In-
dustrieel ontwerper. In het Oude 
Raadhuis toont ze een serie wer-
ken waarin ze op zoek is naar de 
geschiedenis van de mens met 
ruïnes van architectuur als decor. 
In een geheel eigen handschrift 
toont ze hier haar impressie van 
het verloop door de tijd.

Ruimtelijke schilderijen
Annemiek van Kollenburg werkt 
driedimensionaal ook al noemt 
ze haar werk wel eens ruimtelij-
ke schilderijen. En dat zijn heel 
abstracte strakke beelden waar-
in gespeeld wordt met lichte en 
donkere vormen. In haar werk is, 
zoals ze dat zelf zegt, ‘licht versus 
schaduw het belangrijkste span-

ningsveld’. Met die gedachte wil 
ze monumentale krachtige vorm 
scheppen met daarin een balans 
tussen hard en zacht en kwets-
baar en sterk. Ze studeerde af 
in de disciplines vrije grafiek en 
schilderen. Het actuele werk dat 
ze maakt waarvan een deel nu in 
het Raadhuis te zien is, bestaat 
voornamelijk uit keramische stuk-
ken van wat in zichzelf besloten 
vormen waarin licht een belang-
rijke rol speelt. Ze exposeerde in 
2017 ook al een keer in Aalsmeer. 
Een van haar belangrijke inspi-
ratiebronnen zijn de leemhuizen 
die nog veel te zien zijn in landen 
als Mali.

Organisch van toon en teint
Karen Santen staat wat leem be-
treft soms letterlijk met haar 
voeten in de klei. In tegenstel-
ling, want die is er wel dege-
lijk, tot het andere werk is haar 
werk organisch van toon en teint. 
Zelf zegt ze er dit over: “Organi-
sche groei, weersinvloeden, ge-
tijden, het licht, dat prikkelt alle-
maal mijn fantasie. Ik werk voor-
al met klei. Soms maak ik gebruik 
van klei die ik ter plekke uitgraaf. 
Mijn werk heeft een ruige uit-
straling. Het moet vooral niet te 
mooi zijn en het is nooit af.” San-
ten, die lid is van de Nederland-
se kring van Beeldhouwers, is in 
haar werk op zoek naar oerkracht 

en oervormen. Het levert beelden 
op die door de tijd gevormd lijken 
en die als rijke voluptueuze bloe-
men uit een voorbije tijd staan te 
pronken in de zalen van het Oude 
Raadhuis. Nog te zien tot en met 

15 november van dit jaar op de 
vrijdag-, zaterdag- en zondagmid-
dag tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 
Voor de donderdag alleen op af-
spraak via een e- mail. Het e-mail-
adres is te vinden op www.skca.nl.





-  Vuurdoornstraat 11, 1431 RM, (Z20-065641), het verbre-
den van de doorgang (corridor) 

-  Clusiusstraat tegenover nr. 52, (Z20-065586), het inrichten 
van een bouwplaats op ca. 6 parkeerplaatsen t.b.v. een ver-
duurzamingsproject aan de woningen in de Mendelstraat, 
Clusiusstraat en P.F. van Sieboltlaan van 19 oktober tot en 
met 11 december 2020 

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:
-  Haydnstraat 6, 1431 ZB, (Z20-050323), het plaatsen van 

een aanbouw in het voorerfgebied van de woning. Ver-
zonden: 28 september 2020

-  Herenweg 60, 1433 HB, (Z20-043860), het realiseren van 
een souterrain met buitenruimte onder de woning. Toe-
lichting: de aanvraag is ingediend op Herenweg 60 ws en 
ook zodanig gepubliceerd. Dit bleek een vergissing te zijn. 
Verzonden: 28 september 2020

-  Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-041322), het uitvoeren van 
funderingsherstel aan de begane grondvloer. Verzonden: 
25 september 2020

-  Legmeerdijk, het fietspad t.h.v. de VBA, (percelen C 5515, 
C 3057 en C 4352), (Z20-053317), het aanleggen van een 
tijdelijke in- en uitrit voor het aanbrengen van grond over 
een gastransportleiding. Verzonden: 24 september 2020

-  Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-017194), het wijzigen van de 
indeling van het logiesgebouw ten opzichte van een eer-
der verleende vergunning. Verzonden: 23 september 2020

-  Kerkweg 48, 1432 EJ, (Z20-040167), het maken van een 
uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 18 
september 2020

-  Aalsmeerderweg 24, 1432 CR, (Z20-023124), het bouwen 
van een garage annex berging. Verzonden: 18 september 
2020

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Molenpad 4, 1431 BZ, (Z20-049559), het herindelen en aan-

passen van de brandcompartimenteringen en brandveilig 
gebruik. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 01 oktober 2020 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van 
het gemeentehuis.

Officiële Mededelingen
1 oktober 2020

te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

 Lattig L.A. 28-01-1993 24-09-2020
 Skawska U.S. 22-08-1988 24-09-2020

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

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

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

VERGADERING DINSDAG 6 OKTOBER 2020

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 6 oktober 2020, 20.00 uur. Deze verga-
dering vindt DIGITAAL plaats. U kunt de vergadering volgen 
via de livestream op de website van de gemeente.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.P. Fransen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Krediet inrichting Machinepark
20.35 5. Nota Grondbeleid 2020
21.30  Regionale samenwerking
21.35  Vragenkwartier
21.45  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 8 OKTOBER 2020

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 8 oktober 2020, 20.00 uur. Deze ver-
gadering vindt DIGITAAL plaats. U kunt de vergadering vol-
gen via de livestream op de website van de gemeente.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Beeldende kunstproject: ArtZuid in 
  Aalsmeer
20.35 5. Doorlichting Reserves
21.00 6. Programmabegroting 2021
22.45  Vragenkwartier
23.00  Sluiting

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.
-  Project Stommeerhoff (Polderzoom fase 2, bouwnummers 49 

t/m 79), achter de Stommeerkade in Aalsmeer (kad. perceel C 
622), (Z20-067004), het bouwen van 31 eengezinswoningen 

-  Machineweg 197a, 1432 ES, (Z20-066997), het plaatsen 
van een dakopbouw op het hoofdgebouw 

-  Van Cleeffkade 9, 1431 BA, (Z20-066995), het kappen van 
een Wilde Kastanjeboom in de achtertuin 

-  Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z20-066418), het uitbreiden 
van de bedrijfsruimte d.m.v. het verhogen van het dak 

-  Machineweg 41-43, 1432 EL, (Z20-066331), het transfor-
meren van het bestaande winkel/woonpand naar 8 appar-
tementen 

-  Aalsmeerderweg 154, 1432 CV, (Z20-065742), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde 

-  Oosteinderweg 408, 1432 BN, (Z20-065670), het uitbrei-
den van de woning 

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
•	 Bewaar	uw	kleding	voorlopig	thuis;
•	 Leg	geen	zakken	naast	een	overvolle	container;
•	 Gooi	geen	textiel	bij	het	restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag    13.00-16.30 uur

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

Schouten W. 03-07-1959 24-09-2020
Visser C. 25-02-1965 24-09-2020

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

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

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

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

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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 via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

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

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

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

Vervolg op volgende blz.

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

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.



Fractie stelt attenties beschikbaar
Actie van CDA in week 
tegen de eenzaamheid
Aalsmeer - Het CDA wil samen 
met u aandacht schenken aan het 
bestrijden van eenzaamheid tij-
dens de Week tegen de Eenzaam-
heid van 1 tot 8 oktober door een 
kleine attentie beschikbaar te 
stellen voor iemand in uw/jouw 
omgeving. Want, iedereen weet 
dat een klein gebaar het verschil 
kan maken.
Veel inwoners hebben een fa-
milielid, vriend of buur die een 
moeilijke tijd doormaakt en juist 
in de corona-crisis wil menigeen 
deze mensen laten weten dat ze 
niet alleen zijn. U kunt met hulp 
van het CDA mensen in uw om-
geving een hart onder de riem 
steken. Stuur een persoonlijk be-
richt op Facebook of Instagram 
naar CDA Aalsmeer–Kudelstaart, 
via het emailadres cdactueel@
gmail.com of via 06-7805377 en 
dan zorgt de fractie voor een at-
tentie die u kunt geven aan dege-
ne die u/jij wilt bemoedigen.

Steuntje in de rug
Iedereen wil graag dat andere 
mensen zich prettig voelen. Ac-
tief, gewaardeerd en verbonden 
met anderen. Toch gaat het nog 
wel eens mis. Een klein steuntje 
in de rug kan dan een groot ver-
schil maken. Als je erop let, zie je 
duidelijk aanwijsbare momenten 

waarop een mens zich eenzaam 
kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als 
de partner komt te overlijden, als 
iemand verhuist of met pensioen 
gaat en de werkkring wegvalt. 
Ook als mensen wat minder mo-
biel worden, ligt eenzaamheid op 
de loer. En door het jaar heen zijn 
er momenten waarop iemand 
zich bijzonder alleen voelen kan, 
zoals nu tijdens de corona-crisis.

Spreek iemand aan
Ken je een familielid, vriend of 
buurtgenoot die op zo’n moei-
lijk punt beland is? Dan is het fijn 
om hem of haar weer op weg te 
helpen. Dat kan al heel simpel: 
spreek diegene aan en vraag hoe 
het ermee gaat op deze koude (of 
juist warme, winderige, regen-
achtige of grijze) dag. Nodig ie-
mand uit voor een kopje koffie of 
ga zelf op bezoek, de anderhal-
ve meter-regels in acht nemend. 
Doe samen een klusje in huis en 
maak daarbij een praatje. Vaak is 
dat al het zetje dat iemand no-
dig heeft om weer iets plezierigs 
te gaan doen. Niet per se mét jou, 
maar wel dankzij jou. Als aanzet 
voor zo’n gesprek, heeft het CDA 
deze actie bedacht waarmee ie-
mand die het lastig heeft een hart 
onder de riem gestoken kan wor-
den.

O�ciële Mededelingen
1 oktober 2020

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbe-
sluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten 
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Aanwijzing voetgangersoversteekplaatsen - Stommeer-

weg, bij de kruisingen met de 1e J.C. Mensinglaan en de 
Zwarteweg;	 Kudelstaartseweg,	 bij	 de	 kruisingen	met	 de	
Zwarteweg en de Beethovenlaan

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Eiland W ‘het U-tje’ (Z20-066416) Zomerkamp op 20 juli tot 

30 juli 2021, ontvangen 22 september 2020

COLLECTES

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof (Z20-032630) Ker-

mis Aalsmeer op 17 t/m 21 februari 2021, ingetrokken op 3 
september 2020

TER INZAGE

t/m 02-10-20 Ontwerp-omgevingsvergunning inclusief 
het ontwerp besluit hogere grenswaarden 
geluid m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer 
Dorp 2016 ten behoeve van de realisatie van 
een appartementsgebouw voor 28 apparte-
menten aan de Stationsweg 17 te verlenen. 
(Z19-012426)

t/m 07-10-20 Ontwerp-standplaatsenbeleid Aalsmeer
t/m 29-10-20 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 

2020’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Enkele medewerkers en bewoner besmet

Zorgcentrum Aelsmeer 
dicht vanwege corona
Aalsmeer - In verband met coro-
na-besmettingen in Zorgcentrum 
Aelsmeer is besloten de deuren 
van het ouderentehuis aan het 
Molenpad per direct te sluiten 
voor bezoek, leveranciers, etc. om 
zo verdere verspreiding tegen te 
gaan. Er zijn meerdere medewer-
kers en een bewoner besmet. Dit 
is afgelopen weekend gebleken 
nadat op basis van een positieve 
testuitslag van een medewerker, 
uitgebreid getest is op de afde-
ling van betrokkene. Op de web-
site www.zorgcentrumaelsmeer.
nl/corona/ is meer informatie te 
vinden over de strikte maatrege-
len die de komende twee weken, 
in ieder geval tot 12 oktober, van 
toepassing zijn op het Zorgcen-
trum en Thuiszorg Aalsmeer. 

Eigen afdeling
Zo moeten de bewoners allen op 
hun eigen afdeling blijven om de 
kans op verdere besmetting in 
het huis zo klein mogelijk te ma-
ken. De bewoners van de eerste 
en tweede etage blijven op de 
eigen verdieping. Alle activitei-
ten gaan plaatsvinden op de ei-
gen afdeling. De maaltijden wor-
den geserveerd op de eigen af-
deling, het restaurant is geslo-
ten. Alle overleggen en bijeen-
komsten in het Zorgcentrum zijn 
geannuleerd;

Tafeltje Dek Je
De vrijwilligers die Tafeltje Dek 
Je maaltijden rondbrengen die-
nen ook buiten te blijven. De 
kar met maaltijdboxen wordt 

Wethouder: “Mooie representant van vervolgen tijden”

Schoorsteen Oosteinderweg 
nu gemeentelijk monument
Aalsmeer - De schoorsteen aan 
de Oosteinderweg 53 is door 
het college van burgemees-
ter en wethouders aangewezen 
als gemeentelijk monument. De 
schoorsteen is een bijzonder on-
derdeel van de Aalsmeerse tuin-
bouwhistorie. Gemeentelijke mo-

numenten worden aangewezen 
in het algemeen belang, voor het 
behoud van de lokale identiteit 
en historie. 
Wethouder Cultuur Wilma Alink: 
“Jarenlang hebben kassen met 
schoorstenen en ketelhuizen het 
beeld van Aalsmeer bepaald. De-

ze schoorsteen aan de Oostein-
derweg is een prachtexemplaar 
en een mooie representant van 
vervlogen tijden. Ik ben blij dat 
we met de eigenaren tot dit resul-
taat zijn gekomen.” 
Ooit stonden er honderden 
schoorstenen in Aalsmeer. In de 

naoorlogse jaren zijn de schoor-
stenen in ongebruik geraakt en 
in snel tempo verdwenen. De 
schoorsteen aan de Oosteinder-
weg 53 is gebouwd in 1938 in op-
dracht van de heer Engel. De E in 
wit siermetselwerk in de schoor-
steen verwijst naar deze op-
drachtgever. 

Renovatie
In 2017 heeft de gemeente een 
inspectie uit laten voeren naar de 
staat van de schoorsteen. Hieruit 
kwam naar voren dat onderhoud 
noodzakelijk was. 
De gemeente neemt deze kosten 
eenmalig voor haar rekening, zo-
dat de schoorsteen in originele 
staat behouden kan blijven, zon-
der de eigenaren op kosten te ja-
gen. 
Lokale Erfgoedcommissie
De Lokale Erfgoedcommis-
sie heeft de (cultuur-)histori-
sche waarden van de resteren-
de schoorstenen al in 2016 on-
der de aandacht van het colle-
ge gebracht. Het college heeft 
daarna opdracht gegeven om de 
eventuele monumentale waarde 
van een aantal schoorstenen in 
Aalsmeer te laten onderzoeken. 
Naar aanleiding van deze onder-
zoeken heeft de lokale Erfgoed-
commissie het college verzocht 
twee exemplaren aan te wijzen 
als gemeentelijk monument. In-
middels genieten drie schoorste-
nen in Aalsmeer een monumen-
tale status. De schoorsteen in de 
nieuwbouwwijk Stommeerkade-
West en die aan de Uiterweg 46 
zijn al eerder aangewezen als ge-
meentelijk monument.

aan de deur gewisseld. De be-
woners van inleun- en aanleun-
woningen, die naar het restau-
rant kwamen, krijgen de maaltijd 
weer aan huis. “Wij hopen door 
de maatregelen de verdere ont-
wikkeling van besmettingen zo 
veel mogelijk in te perken”, aldus 
het Zorgcentrum op haar websi-
te. Bel voor vragen overdag naar 
de receptie: 0297-326050.

Corona update Kloosterhof
Zorgcentrum ‘t Kloosterhof in 
de Clematisstraat weet voorals-
nog het corona-virus buiten de 
deur te houden, maar met ingang 
van dinsdag 29 september gaan 
strengere maatregelen gelden. Zo 
mag er per bewoner één bezoe-
ker per dag komen. Het dragen 
van een mondkapje is verplicht 
en hier wordt op gecontroleerd.

Geen bediening boten 
bij Aalsmeerderbrug
Aalsmeer - Door een defect on-
derdeel kan de Aalsmeerderbrug 
over de Ringvaart sinds woens-
dag 23 september niet worden 
bediend, zo laat de provincie 

Noord-Holland in een bericht we-
ten. Er is een cilinder stuk gegaan.

Eén rijstrook dicht
Reparatie duurt naar verwach-

Bevolkingspeiling gemeente Aalsmeer
Toename van onrust en 
stress door coronavirus
Aalsmeer - Afgelopen juni en ju-
li heeft de gemeente een bevol-
kingspeiling gehouden naar de 
effecten van het coronavirus in 
Aalsmeer. In totaal 820 inwoners 
hebben de enquête ingevuld en 
dat heeft veel waardevolle infor-
matie opgeleverd.
Veel inwoners geven aan zich 
goed aan de nieuwe situatie aan 
te kunnen passen en ervaren 
vaak ook positieve gevolgen, zo-
als schonere lucht, minder ge-
luidsoverlast of meer tijd voor el-
kaar. Jongeren vinden de nieuwe 
situatie lastiger en zijn vaker een-
zaam. De meeste inwoners geven 

aan zelf een goede gezondheid 
te hebben. Wel maken veel inwo-
ners zich zorgen over de gezond-
heid van naasten.
Voor sommige groepen zijn de 
negatieve gevolgen van het vi-
rus groter dan voor anderen. Dan 
gaat het om een toename van on-
rust en stress door (zorgen over) 
gezondheid of negatieve effec-
ten op inkomen of verslechtering 
op de arbeidsmarkt. Meer lezen? 
De rapportage is te downloaden 
via: https://www.aalsmeer.nl/be-
stuurorganisatie/publicatie/fei-
ten-en-cijfers_uitkomsten-on-
derzoek

ting minimaal een week. Ook au-
toverkeer ondervindt hinder van 
het feit dat de brug enkele da-
gen niet open gaat voor vaarver-
keer. Op de N196 is 1 rijstrook in 
de richting van Aalsmeer dicht 
om de belasting van verkeer op 
de brug te verminderen. Schepen 
onder de 2,4 meter kunnen onder 
de brug doorvaren. Hogere sche-
pen moeten een alternatieve rou-

te nemen. Kijk voor meer infor-
matie over bedientijden en brug-
gen en sluizen, stremmingen of 
werkzaamheden op www.vaar-
weginformatie.nl. Met vragen en 
klachten kunnen (vaar)wegge-
bruikers en omwonenden con-
tact opnemen met het service-
punt van de provincie via 0800-
0200600 (gratis) of per mail: ser-
vicepunt@noord-holland.nl.
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Stap terug, blijft wel ambassadeur
Joke neemt afscheid van 
Stichting Nepal Benefiet
Aalsmeer - Het bestuur van Stich-
ting Nepal Benefiet Aalsmeer 
heeft afscheid genomen van 
voorzitter Joke van der Zwaan. 
Joke was al 17 jaar hét gezicht 
van de vele benefietconcerten 
voor Nepal. Van de opbrengst zijn 
vele projecten gerealiseerd, zoals 
hygiëne verbetering, toiletten en 
huizenbouw en wederopbouw 
na de grote aardbeving in 2015.

Watertanks
Ruim drie jaar geleden had Joke 
een droom. Het hele dorp in Che-
pang Hills van watertanks voor-
zien. Dit was een grote uitdaging 
voor haar alleen. Daarom werd 
twee jaar geleden het bestuur uit-
gebreid met Luci Beumer, Belinda 
Buskermolen en Laura Tas en met 
elkaar richtte ze de stichting Ne-
pal Benefiet Aalsmeer op waar 
Joke voorzitter van werd. 
Inmiddels zijn alle 33 watertanks 
geplaatst en beschikt de plaat-
selijke bevolking over schoon 
drinkwater. Iets wat niet was ge-
lukt zonder sponsoren en zeker 
niet zonder Joke. Dit is iets waar 
Joke trots op kan zijn. 
Zij heeft in het bestuur nu een 

stap terug gedaan. Gelukkig blijft 
zij als ambassadeur aan de stich-
ting verbonden en onderhoudt 
zij nog vele contacten met de lo-
kale organisaties en families in 
Nepal en met de sponsoren in 
Nederland die de stichting steu-
nen. 

Noodfonds
Omdat het coronavirus ook heeft 
toegeslagen in Nepal mogen vele 
mensen niet reizen. Dit houdt in 
dat zij ook zonder inkomen zitten 
als zij niet naar hun werk mogen. 
Daarom heeft de stichting een 
noodfonds opgericht. Dit nood-
fonds wordt gebruikt om veel fa-
milies te voorzien van eten. 
Draagt u de stichting ook een 
warm hart toe? U kunt steu-
nen door uw bijdrage te storten 
op rekeningnummer NL89 RA-
BO 0332 7602 51 ten name van: 
donatie Stichting Nepal Bene-
fiet Aalsmeer. Of doneer via on-
ze website: www.nepalbenefie-
taalsmeer.nl knop: Doneer! De 
stichting heeft een ANBI status, 
dus giften kunnen opgevoerd 
worden als aftrekpost bij de be-
lastingaangifte.

Kotsende Kip
Aalsmeer - “Soms is wat ik doe 
niet helemaal normaal hoor”, zeg 
ik zondagmiddag tegen de doch-
ter, als ze in onze keuken een bor-
rel in staat te schenken. Ze kan 
het alleen maar beamen en mij 
vierkant uitlachen als ik vertel wat 
ik zojuist gedaan heb. Wij heb-
ben een prachtig koppeltje kip-
pen lopen; Columbia Sussex, een 
ras met lichtgrijze poten en een 
vuurrode kam. Ze zien er net zo 
adellijk uit als hun naam klinkt. En 
ze leggen elke dag een eitje, want 
daar gaat het natuurlijk om. Naast 
de vier witte dames is er nog 
een oud bruintje, onze laatste 
Welsummer. Die is met pensioen, 
want vorige week haalden we 
een donkerbruin gespikkeld mini 
eitje uit het leghok. Duidelijk haar 
laatste. Met pensioen betekent 
niet in de soep, maar gewoon blij-
ven rondscharrelen en mee-eten. 
Zeer luxe optie. Een van mijn wit-
te Columbia’s loopt de laatste tijd 
met een kwab onder haar nek. Ik 
ben gaan zoeken op Internet op 
het Kippenforum (dat bestaat se-
rieus) wat de mogelijke oorzaak 
kon zijn. Kropziekte was de diag-
nose met het advies de kippen-
nek dagelijks te masseren om het 
voedsel in de krop los te houden. 
Nou is het geen appeltje eitje om 
die kip te vangen, maar goed dat 
lukte me wonderwel en een week 
lang zat ik dagelijks met een kip 
op schoot mijn massagetechnie-
ken te oefenen. Toen vond ik het 
genoeg en besloot: het komt wel 
goed verder. Tot vorige week. Die 
kwab werd steeds groter, aan de 
onderkant was de huid helemaal 
kaal en het beest liep te schom-
melen door de tuin. Wel tierig en 
lekker graantjes meepikken hoor, 
daar mankeerde het niet aan. “We 
moeten iets met die kip”, zei ik te-
gen manlief. Nou behoor ik niet 
tot de stoere categorie die een 
kip de nek omdraait, dus was de 
enige optie een afspraak met de 

dierendokter. “Heb je hem niet op 
zijn kop gehouden”, vraagt de as-
sistente als ik haar van mijn mas-
sage actie vertel. Nee dat had ik 
niet. De kropziekte blijkt al een 
gepasseerd station. “Het is een 
kropverlamming”, zegt de die-
rendokter “Dat komt nooit meer 
goed, maar er zit allemaal be-
dorven voedsel in en die rotzooi 
moet eruit.” Ik ging al van de ge-
dachte uit dat ik zonder kip het 
pand zou verlaten maar dat is 
een misvatting. “Nog niet nodig”, 
volgens de dokter. Hij is er uit-
eindelijk om beesten te redden, 
niet om ze het hoekje om te la-
ten gaan. De assistente houdt de 
kip op haar kop en de dierenarts 
start de massage. Ik mag van vei-
lige corona afstand toekijken. De 
kip begint te kokhalzen en een 
stinkende brei voedsel stroomt 
naar buiten. Na vijf minuten kne-
den vindt de dierendokter het 
zat. Ik krijg mijn kip terug met de 
opdracht: “Dit ga jij drie keer per 
dag doen, want er zit nog een he-
le prop in.” 
En zo geschiedt. Elke dag sta ik 
met een kotsende kip in de tuin. 
Ter informatie van de dierendok-
ter: de kip maakt het uitstekend. 
Ik vraag me alleen af hoe lang ik 
dit nog moet volhouden. 

Truus Oudendijk
Reageren? truus@bente.net

...van Truus

Maurice van den Heuvel: 

“Aalsmeer heeft alles”

Aalsmeer - Maurice van den Heu-
vel is een geboren en getogen 
Aalsmeerder. Als jonge jongen 
hielp hij zijn vader al in de mane-
ge aan de Bosrandweg. Gevolgd 
door een uitgebreide carrière in 
de horeca. Hij was voormalig ei-
genaar van restaurants het Farre-
gat in Oosteinde en Oud Nieuws 
in de Zijdstraat. Al een aantal jaren 
geleden heeft hij de horeca vaar-
wel gezegd. Momenteel is vast-
goed zijn core business en ver-
huurt hij diverse panden. Een van 
de leukste dingen die hij doet is 
de exploitatie van het Artcenter 
aan de Aalsmeerderweg. Bij bin-
nenkomst proef je gelijk het fijne 
sfeertje. De houtkachel brandt en 
door de grote kasramen valt het 
zonlicht naar binnen. De lange 
houten tafel nodigt uit om aan te 
gaan zitten en de koffie staat klaar.

Maurice ook aan jou maar als 
eerste de vraag: wat maakt 
Aalsmeer bijzonder voor je?
“Wat mij aan Aalsmeer bindt is 
misschien wel een soort verla-
tingsangst. Dit dorp is gewoon 
veel te leuk en het heeft alles. 
Soms misschien een beetje te 
druk, maar er gebeurt hier ook 
verschrikkelijk veel. Aalsmeer 
heeft een zakelijk hart en er zijn 
heel veel ondernemers. Waar 
het naar mijn idee aan mankeert 
is goede horeca. In elke stad 
of dorp vind je wel een plein-
tje of een brink met leuke ter-
rasjes waar mensen elkaar ont-
moeten. Dat hebben we hier he-
laas niet en dat is ook moeilijk te 
realiseren. Natuurlijk zijn er pri-
ma restaurants en leuke eethuis-
jes, maar ze liggen allemaal ver-
spreid. En wat ik ook mis is een 

échte bruine kroeg. Met een bil-
jart.” 

Waarom heb je geïnvesteerd 
in het Artcenter? 
“Drie jaar geleden kwam ik de 
voormalige eigenaar tegen en 
die vroeg mij onomwonden of ik 
geen zin had om zijn zaak te ko-
pen. Daar moest ik wel even over 
nadenken. Vroeger is het een kas 
geweest en werden er varens ge-
kweekt. Die kas is afgestaan aan 
de gemeente voor de bouw van 
woningen en de resterende ruim-
te werd gebruikt voor verhuur 
van aanhangwagens. Er zaten wel 
al wat ateliertjes in, maar verder 
was het één grote werkplaats. Uit 
nieuwsgierigheid ben ik er toch 
ingestapt. Ik had nog nooit iets 
gedaan met kunst en dat leek me 
wel heel erg leuk. Ik ervaar nu dat 
ik met allemaal aardige mensen 
te maken heb, ze denken met me 
mee en het is altijd gezellig. Het 
voelt heel goed om hier te zijn.” 

Wat voor type kunstenaars 
zitten hier?
“Dat is heel gevarieerd. Er zijn hier 
oude mannen van in de tachtig 
die in een van de ateliers boven 
met modeltreinen bezig zijn en 
ook een groep ouderen die ver-
schillende activiteiten doen als 
dagbesteding, waaronder hand-
arbeid. Maar verder ook veel jon-
ge kunstenaars. Er is een atelier 
met handgemaakte kaarsen, er 
zijn beeldhouwers en houtbe-
werkers, een meubelmaker, ie-

 De Schijnwerper op... mand die sieraden maakt, een 
hobbybakker en er is een nieuw 
concept in ontwikkeling voor 
het maken van olijfolie. Maar de 
grootste groep is toch wel kunst-
schilders. En negentig procent is 
vrouw.” 

Heb je zelf ook artistieke aspiraties? 
Doe je zelf iets met kunst?
“Nee, dat kan ik allemaal niet. 
Voor mij is het de kunst om alles 
hier aan te kleden en mooi en ge-
zellig te maken. Ik hield er vroe-
ger al van om horecabedrijven 
leuk in te richten. Maar zelf ben ik 
niet artistiek. Mijn vrouw is daar-
entegen wel creatief. Ze is altijd 
bezig met van alles en nog wat te 
maken.”

Wat zijn je toekomstplannen 
met het Artcenter?
“Ik ga in ieder geval door, dat is 
zeker. Toen ik hier begon waren 
er dertig kunstenaars, inmiddels 
zijn het er vijftig. Ik wil nog verder 
uitbreiden en binnenkort komen 
er weer een paar ateliers leeg. Het 
verhuren van aanhangwagens 
doe ik hiernaast ook nog steeds, 
maar dat wil ik afbouwen. Mijn 
doelstelling is om mij vooral te 
richten op kunst en het Artcenter 
naar een hoger niveau te bren-
gen. Uiteindelijk wil ik graag dat 
het wat toegankelijker wordt. Dat 
mensen hier op spontaan naar 
binnen komen lopen om het vele 
aanbod te bekijken. Er zijn hier al-
tijd mensen aanwezig of aan het 
werk. We zijn ’s morgens om acht 
uur al open en ’s avonds om acht 
uur gaat het hek pas dicht.” 

Op wie wil jij de schijnwerper 
richten? 
“Op Jon van Luling. Hij is een 
ondernemend jong talent in 
Aalsmeer en nog niet zo lang ge-
leden zijn eigen makelaarskan-
toor begonnen.” 

Door Truus Oudendijk

Schilderen, stofzuigen, schoonmaken
Jaarlijkse klusdag bij 
handboogvereniging

Bij HBV Target heerst een gezon-
de sfeer als het gaat over de in-
zet van vrijwilligers: alleen met 
deze inzet kan een vereniging 
vandaag de dag het hoofd bo-

ven water houden! De accommo-
datie aan de Wim Kandreef staat 
er weer schitterend bij en de lijst 
met klussen is weer blanco tot de 
klusdag in 2021.

Nog één Groenbon beschikbaar
Groei & Bloei kiest voor 
hobbytuin en oranje
Aalsmeer - Ook de afgelopen 
week werden weer meerdere fo-
to’s van tuinen ingestuurd naar 
Groei & Bloei. Duidelijk is wel dat 
er in Aalsmeer én Amstelveen ve-
le mooie tuinen zijn. Dat is wat 
Groei & Bloei wil bevorderen en 
beloond met een cadeau. Groen-
bon nummer 8 is voor de tuin 

van Gerda Stieva in de Roerdom-
plaan 72. Een hobbytuin waar 
volop aan gewerkt wordt. Gerda: 
“Ik geniet elke dag van mijn tuin, 
als het regent en in de volle zon. 
Ik noem het mijn vriendentuin. 
De tuin is zo gegroeid met stek-
jes, pollen en zaad van vrienden 
en familie. Zelf heb ik er dit voor-

jaar meer kleur ingebracht met 
begonia’s uit de Historische tuin. 
Je krijgt die plantjes dan in mooie 
oude terracotta potjes. Ik heb de-
ze potjes gestapeld bij wat zinken 
spullen. Helemaal een Aalsmeers 
plaatje. Ik ben niet zo’n tuin-
vrouw, ik laat de tuin een beetje 
haar gang gaan, maar ik hou het 
in de gaten.”
Groenbon nummer 9 gaat naar 
Els Mooij Herman in de Hoebehof 

2 in Amstelveen. Opvallend aan 
deze tuin is de keuze voor oran-
je en de pompoenen op stan-
daard lijken wel lichtbronnen. 
Heel mooi(j). 
Nu is er nog één Groenbon be-
schikbaar en u heeft dus nog 
steeds kans deze te winnen. Groei 
& Bloei wacht de inzendingen 
weer af. Stuur de tuinfoto naar in-
fo@aalsmeer.groei.nl en wie weet 
is de laatste Groenbon voor jou/u.

Kudelstaart - Traditioneel wordt 
er bij handboogvereniging Target 
jaarlijks een klusdag georgani-
seerd, waarbij in de loop van het 
jaar grote en kleine opgespaarde 
klussen op één dag door de leden 
worden afgewerkt. Dit jaar was 
de grootste klus het schilderen 
van de accommodatie. Deze be-
staat voor het grootste gedeelte 
uit onbewerkt hout, dat regelma-
tig in de beits moet worden ge-
zet, en de aanwezige kozijnen in 
de groene lak. Met name aan de 
zonkant was het dankbaar werk. 
Ook binnen waren deze klus-
jes om aan te pakken: de grote 

schiethal volledig stofzuigen en 
de kantine en keuken een goede 
sopbeurt geven. Ook de bebos-
sing achter op het terrein had wat 
onderhoud nodig. Dit gedeel-
te van het terrein wordt gebruikt 
door de 3-D schutters van Tar-
get. De aanwezige klussers wer-
den tijdens de koffiepauze verrast 
met een eigengemaakte taart die 
door één van de aanwezige da-
mes was gemaakt. Deze keer wa-
ren er 14 leden aanwezig om de-
ze zaken aan te pakken en dat ve-
le handen licht werk maken bleek 
wel uit het feit dat men ruim bin-
nen de gestelde tijd klaar was. 





12 1 oktober 2020

Na de uitvaart van Joris 
(59) kwam ik nog even 
langs bij zijn vrouw, Mandy.  
Joris was overleden na 
een kortstondig ziekbed. 
Hij stond bekend als een  
aimabel mens, die naast 
zijn bourgondische levens-
stijl, ook nog bekend stond 
als een heel attent persoon. 

Er ging geen jubileum, trouwe-
rij of verjaardag voorbij zonder 
een telefoontje, kaart of bloe-
metje van Joris. Het zou dan 
ook een grote uitvaart worden 
met meer dan 300 belangstel-
lenden.

Corona gooide roet in het eten, 
waardoor wij een aangepaste 
uitvaart organiseerden: een 
grote erehaag bij de voetbal-
club waar Joris al jaren voorzit-
ter was. Zijn geliefde muziek 
klonk door de stadionspeakers 
met daaropvolgend ter afslui-
ting drie korte fluitsignalen van 
een van de scheidsrechters.

“Weet je trouwens dat ik van-
daag jarig ben?” zei Mandy. “Ik 
word vandaag 56 jaar.” Ik knikte
instemmend, want ik had haar 
geboortedatum gezien op de 
stukken in mijn administratie.

Het geluid van de deurbel klonk 
schel en maakte een abrupt 
einde aan ons gesprek. “O nee, 
toch geen visite?” zei Mandy. 
Er stond een bloemist voor de 
deur met een prachtig boeket 
met 56 rode rozen. Mandy nam 
met verbazing de bos in ont-
vangst, las het kaartje en begon 
te huilen. 

Ze schoof het kaartje naar mij 
toe en ik las: ‘Lieverd, van harte 
gefeliciteerd met je verjaardag. 
De eerste zonder mijn aanwe-
zigheid. Ga vanavond lekker uit 
eten in ons favoriete restaurant 
en neem iemand mee. Ik hou 
van je. Liefs Joris.’

De volgende dag belde Mandy 
mij om te vertellen dat ze naar 

het restaurant was geweest 
en… dat Joris zelfs al had  
betaald.

Attent

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Bestellen voor groepen vanaf 5 personen
Iets te vieren in coronatijd? 
Bel Catering Aelsmeer
Aalsmeer - Bij Catering Aelsmeer 
zitten ze niet stil. Vanaf april is er 
een omslag gemaakt binnen het 
bedrijf om juist nu, in deze on-
stuimige periode, toch te kunnen 
blijven voldoen aan de wensen 
van de klant. De afgelopen maan-
den is er keihard gewerkt om me-
nu’s samen te stellen voor de klei-
nere groepen. Waar voorheen 20 
personen het minimum aantal 
was, is dit nu verlaagd naar 5 per-
sonen. Zelfs vanaf 10 personen 
wordt u buffet warm én gratis be-
zorgd in Aalsmeer! Ook over het 
bezorgen en afhalen is goed na-
gedacht. Catering Aelsmeer heeft 
maatregelen getroffen waar no-
dig was en volgt de vastgestelde 
richtlijnen en aanwijzingen van 
het RIVM. 

1,5 meter assortiment
Wat is er gezelliger dan borrelen 
of dineren met vrienden of fami-

lie? Omdat het in deze tijd net 
even anders is dan anders, heeft 
Catering Aelsmeer hiervoor een 
1,5 meter assortiment geïntrodu-
ceerd. De borrelplank, shared di-
ning en de high tea uit dit assorti-
ment zijn te bestellen vanaf 5 per-
sonen. De gerechtjes kunt u ser-
veren op de 1,5 meter plank die 
wordt meegeleverd. Zo maakt u 
er thuis een waar feestje van! Ide-
aal voor een verjaardag, trouw-
dag of andere gelegenheid. 
In de maand oktober heeft Ca-
tering Aelsmeer overigens een 
heerlijke aanbieding. Deze ad-
vertentie is terug te vinden elders 
in de krant. Wilt u meer weten? 
Bel of mail gerust. Tessa en Kelly 
staan graag voor u klaar.

Kerstmenu’s
Tijdens de warme zomerda-
gen zat het team van Catering 
Aelsmeer met haar neus in de 
kerstmenu’s. De kerstbrochure is 
inmiddels af en is gedrukt. Van-
af 6 december gaan kerstmenu’s 
aangeboden worden vanaf 4 per-
sonen. Zodat u lekker thuis met 
familie of vrienden kunt genieten 
van een overheerlijk kerstdiner. 
Op deze manier wordt de klant 
echt ontzorgd. Dus wilt u geen 
kerststress en niet in de super-
markt met een overvolle bood-
schappenkar lopen? Dan bent 
u bij Catering Aelsmeer aan het 
juiste adres! Houd de social me-
dia van Catering Aelsmeer in de 
gaten voor de aanbiedingen de 
komende tijd! De website is altijd 
up to date, maar bellen kan ook: 
0297-367979. 

Ondernemend Aalsmeer en Zaai
Debbie Borst: “Zaai breidt 
zich uit als een olievlek”
Aalsmeer - Naast de gemeente 
Aalsmeer en de Rabobank regio 
Schiphol ondersteunt ook On-
dernemend Aalsmeer het Zaai 
coach-traject dat is bedoeld voor 
startende ondernemers die inge-
schreven staan bij de Kamer van 
Koophandel en niet meer dan 
drie jaar een zelfstandige onder-
neming hebben. Debbie Borst 
deelt samen met Hugo van Lu-
ling het voorzitterschap van On-
dernemend Aalsmeer. Aan haar 
de vraag hoe zij aankijkt tegen 
het succes van Zaai. 

Van elkaar leren
“Ondernemend Aalsmeer is er 
voor alle ondernemers, maar star-
ters zijn over het algemeen toch 
meer zoekende naar het juis-
te netwerk. Zij beginnen vanuit 
een concept en komen dan tot 
de ontdekking wat het onder-
nemerschap eigenlijk inhoudt. 
Ik zie Zaai als een goede basis. 
De diversiteit van de verschil-
lende branches vind ik interes-
sant, omdat je zo nog meer van 
elkaar leren kunt leren en elkaar 
op weg kunt helpen. Er ontstaat 
een sterke verbinding die ervoor 
zorgt dat de contacten ook na het 
coach-traject blijven bestaan. Dat 
is heel goed voor het totale on-
dernemersklimaat in Aalsmeer.”

Kennis-sessies
“Als OA organiseren wij meerde-
re kennis-sessies. MKB’ers, star-
ters en ZZP’ers  maken daar graag 
gebruik van, waaronder ook veel 
Zaailingen en oud Zaailingen.  
Het is mooi om te zien dat Zaai 
zich als een soort olievlek aan het 
uitbreiden is. Naast Amstelveen, 
de Haarlemmermeer,  Diemen en 
Aalsmeer is nu ook de Ronde Ve-
nen zich aan het oriënteren. Dit is 
heel goed voor het ondernemers 
klimaat, want ondernemer heb-
ben elkaar nodig. Zij kunnen veel 
meer voor elkaar gaan beteke-
nen, juist in deze tijd. Daarom zijn 
de door de gemeente genomen 
initiatieven ook zo waardevol.”

Corona-tijd
“De afgelopen tijd was voor veel 
ondernemers een ingewikkel-
de tijd. De gemeente verleende 
niet alleen daadwerkelijke finan-
ciële ondersteuning, maar be-
dacht ook allerlei interessante en 
ludieke acties, zoals Koopmeer-
lokaa.nl dat werd gekoppeld aan 
Visit Aalsmeer. Bedrijven werden 
door video opnames in beeld ge-
bracht, vergunningen werden 
versoepeld en er werd een denk-
tank opgericht waar werd on-
derzocht: wat speelt er in de ver-
schillende branches? Dit gebeur-
de allemaal in samenspraak met 
Ondernemend Aalsmeer. Het is 
mooi om te zien dat de Aalsmeer-
se bevolking zich daardoor veel 
meer bewust werd hoe belangrijk 
het is om lokaal te kopen. Wij kon-
den niet meer eten in het restau-
rant, maar wel een lekker diner 
afhalen. Ondernemers zijn cre-
atiever geworden, er zijn steeds 
meer acties ondernomen die ook 
buurt-verbindend zijn. Het plat-
form, dat wordt uitgewerkt door 
een aan aantal Zaailingen, zal er 
zeker toe bijdragen dat in de na-
bije toekomst de vele nu nog on-
zichtbare ondernemers zichtbaar 
worden hetgeen door OA wordt 
toegejuicht.”

Kritische blikken
Kan OA zelf ook nog zichtbaar-
der worden naar de ondernemers 
toe, is een afsluitende vraag. “Wij 
zien ons ledenbestand groeien. 
Daardoor kunnen wij ook steeds 
meer doen voor de ondernemers. 
Wij realiseren ons dat er met kri-
tische blikken naar ons wordt ge-
keken en dat is goed. Onderne-
mend Aalsmeer staat open voor 
alle suggesties  en initiatieven en 
probeert daarin zo goed mogelijk 
te faciliteren. Het is goed voor ons 
om te weten wat de ondernemer 
zoekt en wat wil hij/zij halen uit 
het lidmaatschap. Maar wij krij-
gen de laatste tijd zoveel vragen. 
Wij zijn nog nooit zo zichtbaar ge-
weest.”    Janna van Zon 

Jachten ‘emissie’neutraal’ produceren
Koninklijk De Vries kiest 
voor zonne-energie
Aalsmeer - De start van de me-
teorologische herfst is een goed 
moment om te reflecteren op de 
afgelopen, zonnige zomer. Kort 
voor de zomer kreeg het dak 
van de hallen van Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw aan de Oost-
einderweg een jas van zonnepa-
nelen. Een kleine 1500 stuks om 
mee te beginnen. De opbrengst 
is zo’n 530 MWh per jaar, verge-
lijkbaar aan de jaarlijkse ener-
giebehoefte van ruim 150 huis-
houdens. In de afgelopen 60 da-
gen hebben de panelen op dak 
van Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw goed hun best gedaan en 
110 MWh energie opgebracht. 
Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw kiest voor zonne-energie 

om haar eigen energie op te wek-
ken. Dit past in haar streven in de 
toekomst de superjachten ‘emis-
sie-neutraal’ te produceren. Tom 
de Vries: “Dat is een uitdagen-
de doelstelling. Als familiebedrijf 
denken we in generaties: we wil-
len weten wat we doorgeven aan 
de volgende generatie. Vanzelf-
sprekend gaat dat verder dan de 
familie. We voelen onze verant-
woordelijk voor het terugbren-
gen van de ecologische voet-
print van de jachtbouw.” Ook bij 
De Vries Scheepsbouw Makkum, 
een dochterbedrijf van De Vries 
Groep, wordt een start gemaakt 
met zonne-energie. Daar worden 
zo’n 450 panelen op de nieuwe 
dokhal geplaatst.

Volgende groep start op 5 oktober
Certificaat voor toppers 
van Vrijwillig Traineeship
Aalsmeer - Op 17 september 
heeft een groep toppers hun 
certificaat van het Vrijwillig Trai-
neeship ontvangen tijdens een 
feestelijke uitreiking. Op 5 okto-
ber start de volgende groep. Doe 
je mee? Er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Het Vrijwillig 
Traineeship is voor mensen tus-
sen de 16 en 27 jaar, die het ko-
mende half jaar 4 uur in de week 
willen werken, aan hun persoon-
lijke ontwikkeling willen werken 
en iets goeds willen doen voor 
de wereld. De deelnemers wor-
den begeleid om steeds twee 
maanden bij drie verschillende 
mooie maatschappelijke orga-
nisaties aan de slag te gaan. Dit 
kan van alles zijn: Meehelpen 
met de standaard vrijwilligersta-
ken, zoals boodschappen doen. 
Sociale media onderhouden bij 

een organisatie. Digitaal voor-
lezen. Zelf iets organiseren voor 
de doelgroep van een organisa-
tie of een beeldbank opzetten. 
Met elke deelnemer wordt er 
gekeken wat het beste bij hem 
of haar past! Wat er in ieder ge-
val altijd bij hoort: Je krijgt bege-
leiding van jouw coach. Je ont-
vangt een certificaat en het staat 
erg goed op je CV. Je ontmoet 
nieuwe mensen en vergroot zo 
je netwerk. Je kunt cursussen 
volgen waar je direct iets aan 
hebt. Check voor meer informa-
tie  www.aalsmeervoorelkaar.nl/
vrijwillig-traineeship en https://
www.instagram.com/aalsmeer-
voorelkaar/. Of meld je aan voor 
een online uitnodiging om meer 
te weten te komen: khouthuijs@
vrijwilligerscentrale-amstelland.
nl

Geen Techniek Driedaagse, 
wel Techniek Experiences
Amstelland - Techniekmidda-
gen in het technieklokaal van de 
middelbare scholen, een tech-
niekwedstrijd, technieklessen en 
een Tech-is-Tof Quiz: dát is het 
programma van de Techniek Ex-
periences 2020-2021. Dit pro-
gramma is samengesteld omdat 
het coronavirus het niet mogelijk 
maakt om de Techniek Driedaag-
se te laten doorgaan. Om scholen 
te blijven ondersteunen in het 
geven van techniekonderwijs be-
dacht TechNet Amstel & Venen dit 
alternatief. Karin Wateler, project-
leider, kijkt uit naar het alternatie-
ve programma: “De behoefte aan 
goed opgeleid personeel blijft. 
Dat maakt dat we activiteiten blij-
ven organiseren om jongeren te 
interesseren voor de techniek.’’  
 
Tech-is-Tof-Quiz 
Het meest verheugt zij zich op 
de Tech-is-Tof-Quiz, die nu, in sa-
menwerking met lokale onder-
nemers, ontwikkeld wordt. “Ge-
durende 45 minuten strijden 
klassen online tegen elkaar voor 
de enige echte ‘Tech-is-Tof bo-
kaal”, legt Wateler uit. “Welk ge-
wicht kan de grootste hijskraan 
ter wereld tillen? En hoeveel au-
tobanden worden dit jaar gerecy-
cled? Onze quiz geeft een inkijk-
je in de wereld van techniek door 
de ogen van een kind. Ik ben ont-
zettend benieuwd welke scho-
len met elkaar de strijd aan zullen 
gaan en wie er uiteindelijk met de 
bokaal vandoor gaat.” 
 
Techniekwedstrijd  
Een van de andere activiteiten 
is de techniekwedstrijd voor de 
groepen 7 en 8. “De techniekwed-
strijd vindt dit schooljaar plaats 
van januari tot en met maart 
2021’’, licht de projectleider toe. 
“Er is geen vastomlijnde technie-
kopdracht, maar we laten leerlin-

gen kiezen uit het oplossen van 
een van de drie technische pro-
blemen. Ze kunnen een techni-
sche oplossing bedenken om 
energie op te wekken, een zorg-
robot te bouwen of een manier 
vinden om de overkant te berei-
ken.” Nieuwsgierig naar het volle-
dige aanbod Techniek Experien-
ces of aanmelden? Kijk dan op 
www.technetamstelenvenen.nl  

Cadeaubon van 
Bloemenzegel-

winkeliers
Aalsmeer - Twintig spaarders 
hebben voor de maand septem-
ber een cadeaubon ter waar-
de van 10 euro gekregen van de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers. De geluk-
kigen zijn: L. Baarsen, A. Bellaar, 

heer/mevrouw Boevé, N.M. Claas-
sen, A.M. de Graaf, M.C. Groenen-
berg,  heer/mevrouw Honing, 
C. Koning, M. Maarsen, C. Molle-
man, mevrouw Pijper-Dam, M. 
de Ruiter en G. Verbeek-Logt uit 
Aalsmeer. A. van Weldam, I. Goe-
maat en I. van Harten uit Rijsen-
hout, P. Prent uit Kudelstaart, F. 
Boom uit Aalsmeerderbrug en A. 
van Doorn uit De Kwakel. U ziet 
dat het loont om bloemenzegels 
te sparen: Vraag er om, u heeft er 
recht op! 





14 1 oktober 2020

Flinke schade na botsing
Aalsmeer - Zondag 27 septem-
ber omstreeks zes uur in de avond 
is op de Legmeerdijk (N231) een 
automobilist aangereden door 
een vrachtwagen. Dit gebeurde 
ter hoogte van de kruising met 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
De politie heeft de oorzaak van 

de botsing in onderzoek. De au-
to heeft veel schade opgelopen 
en moest weggesleept worden. 
Niemand raakte gewond. Van-
wege de stremming is de krui-
sing kort afgesloten geweest, net 
als de weg naar Kudelstaart en 
Aalsmeer. Foto: VTF

Rebus en kleurplaat-actie
SPIE trakteert jeugd op 
snoep en rugzakken
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
26 september is een aantal kin-
deren in Aalsmeer en Kudelstaart 
verrast door de Stichting Pra-
menrace in Ere. Ondanks dat SPIE 
geen pramenrace heeft kunnen 
organiseren op de tweede zater-
dag in september en ook de ju-
niorrace in juni geen doorgang 
kon vinden, waren er wel prijzen 
te verdelen. 
Voor de jeugd had SPIE name-
lijk een rebus en kleurplaat ge-

maakt die ingeleverd kon worden 
en waarmee leuze prijzen te win-
nen waren. 
Jolien van het SPIE bestuur is za-
terdag op pad gegaan met een 
auto vol met prijsjes. Er waren 
drie hoofdprijzen met een bon 
om zelf snoep te gaan schep-
pen bij Frank van de Etos en ver-
der heel veel troostprijzen, onder 
andere SPIE rugzakken. Iedereen 
was blij met de komst van Jolien 
en met hun prijs. 

Voetgangersbrug (met liften en trappen) over Legmeerdijk

Provincie NH investeert in 
(vaar)wegen en bruggen
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland investeert volgend jaar 
169 miljoen euro in het verbete-
ren, vervangen en onderhouden 
van wegen, vaarwegen, bruggen 
en sluizen. De projecten variëren 
van een fietsveilig kruispunt op 
Texel en de aanleg van een vrije 
busbaan tussen Amstelveen en 
Schiphol tot het vervangen van de 
oevers van het Noordhollandsch 
Kanaal. Gedeputeerde Staten leg-
gen het voorstel voor de uitgaven 
voor aan Provinciale Staten (PS), 
die hier in november bij de be-
handeling van de begroting voor 
2021 over beslissen.
 
Werkzaamheden
De provincie Noord-Holland heeft 
645 kilometer wegen, 50 kilome-
ter vrij liggende busbanen en 246 
kilometer vaarwegen in eigen-

dom. Langs een groot deel van 
deze N-wegen liggen fietspaden 
(384 kilometer), die ook eigendom 
van de provincie zijn. Tot slot zijn 
er 590 ‘kunstwerken’, zoals brug-
gen, sluizen, tunnels en ecoduc-
ten. Al deze infrastructuur wordt 
door de provincie onderhouden 
en indien nodig verbeterd, ver-
vangen of uitgebreid. In het Inte-
graal Meerjarenprogramma Pro-
vinciale Infrastructuur staan alle 
(verwachte) werkzaamheden voor 
de periode van 2021 tot 2028.

Hoogwaardig OV en fietsen
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Am-
stelveen en Uithoorn vallen in het 
gebied Noord-Holland Zuid. De 
provincie onderzoekt de noodza-
kelijke vervanging van delen van 
de houten oeverconstructie in de 
Ringvaart van de Haarlemmer-

meer. Er zijn vergevorderde plan-
nen voor een Hoogwaardig-Open-
baar-Vervoer-halte bij de hoofdin-
gang van Royal FloraHolland en 
voor de aanleg van een voetgan-
gersbrug (met liften én trappen) 
over de Legmeerdijk (N231). Om 
meer mensen te bewegen de fiets 
naar werk of studie te pakken, on-
derzoekt de provincie wat er aan 
het fietspad langs de N196 tus-
sen Hoofddorp en Aalsmeer moet 
worden verbeterd.

Onderhoud en verbetering 
Elk jaar leggen Gedeputeerde 
Staten een geactualiseerd Meer-
jarenprogramma Infrastructuur 
voor aan Provinciale Staten. Het 
gaat daarbij zowel om lopende 
projecten als nieuwe projecten. 
Ieder project (onderhoud, ver-
vanging, verbetering en uitbrei-

ding infrastructuur) start in de 
studiefase waarin de mogelijkhe-
den, uitdagingen, kansen en kos-
ten worden onderzocht. Op ba-
sis daarvan volgt ‘promotie’ naar 
de planfase, waarin een concreet 
plan wordt uitgewerkt en tenslot-
te volgt de realisatiefase. Bij de 
grotere projecten worden inwo-
ners vanaf een vroeg stadium ge-
vraagd mee te denken. Ook zijn er 
mogelijkheden om op de hoogte 
gehouden te worden over projec-
ten of wegwerkzaamheden. Meer 
hierover staat op de website van 
de provincie Noord-Holland.
 
Duurzame wegen
De provincie is eigenaar en op-
drachtgever van de eigen infra-
structuur en kan zélf maatrege-
len treffen om een bijdrage te le-
veren aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot. Samen met col-
lega’s en partners worden de ei-
gen wegen, kanalen, bruggen 
en viaducten verduurzaamd. Dit 
alles met als doel: een 100% cir-
culair bouwproces in 2050. Met 
het programma Duurzame In-
frastructuur werkt de provin-
cie Noord-Holland aan een fijne 
woon-, werk- en leefomgeving 
voor nu en in de toekomst.

Kans om warmtevraag duurzaam in te richten

Onderzoek voor aardwarmte 
in Westeinderplassen
Aalsmeer – Vanaf 28 september 
vindt in Aalsmeer onderzoek in 
de ondergrond plaats voor aard-
warmte. Er wordt hiervoor seis-
misch onderzoek uitgevoerd 
in de Westeinderplassen. Deze 
werkzaamheden maken onder-
deel uit van een landelijk onder-
zoek om de Nederlandse onder-
grond in beeld te brengen. 
Doel van het onderzoek is om 
nauwkeuriger in te kunnen schat-

ten waar de inzet van aardwarm-
te als duurzame energiebron wel-
licht haalbaar is. Het onderzoek is 
een verkenning, het winnen van 
aardwarmte maakt er geen on-
derdeel van uit. Het onderzoek 
vindt plaats in het landelijk ge-
bied van Vriezekoop en Bilder-
dam en op de Westeinderplassen.

Ponton met boorinstallatie
Wat mensen kunnen tegen ko-

men op de Westeinderplassen is 
een kleine ponton met een boor-
installatie (ongeveer 2,5 meter 
hoog). De boor gaat door de bo-
dem van de plas en boort een gat 
in de grond. In dit gat wordt een 
seismische lading (ontplofbare 
stof ) geplaatst en het uiteinde 
wordt bevestigd aan een dobber, 
vergelijkbaar met de dobbers van 
een lijn in een zwembad. Onge-
veer een kwartier later wordt één 

voor één de seismische lading tot 
ontploffing gebracht. Als je dicht 
in de buurt van de werkzaamhe-
den vaart, kun je een drukgolf 
voelen aan de onderkant van de 
boot waar je in zit. Soms komt er 
ook geluid vrij. 

Energiebron
Nederland heeft een opgave op 
het gebied van duurzaamheid, 
aardwarmte biedt kansen om 
een deel van onze warmtevraag 
duurzaam in te richten. Bij aard-
warmte wordt gebruik gemaakt 
van warm water wat in diepere 
grondlagen zit (vaak op een diep-
te van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in 
de aarde, hoe warmer het water 
is. Dit water wordt opgepompt 
en via leidingen naar de afnemers 
gebracht (huishoudens, kanto-
ren, glastuinbouw, lichte indu-
strie). De CO2 uitstoot is bij aard-
warmte 80% lager dan bij aard-
gas. Daarnaast is het een energie-
bron die je steeds opnieuw kunt 
benutten. Aardwarmte kan daar-
mee een belangrijke bijdrage le-
veren aan een duurzame ener-
gievoorziening in Nederland. Het 
ministerie van Economische Za-
ken en Klimaat financiert dit on-
derzoek met de naam ‘Seismische 
Campagne Aardwarmte Neder-
land (SCAN). SCAN wordt uitge-
voerd door TNO en EBN (Energie 
Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden 
geluidsgolven de ondergrond in 
gestuurd om zo de dikte en lig-
ging van de onderliggende aard-
lagen in kaart te brengen. Er is 
een filmpje gemaakt waarin het 
werk wordt toegelicht: https://vi-
meo.com/337240295. Meer we-
ten over de werkzaamheden? Kijk 
op www.scanaardwarmte.nl voor 
meer informatie.

“Zinloos geschiphol”
Inwoners verlaten zaal 
tijdens Schiphol-avond
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dag 28 september werden door 
Schiphol drie sessies gehouden 
voor inwoners om mee te denken 
over hinderbeperkende maatre-
gelen voor de luchthaven. Het 
werden drie totaal verschillen-
de bijeenkomsten. De eerste ver-
liep ‘volgens het boekje’, de twee-
de werd afgelast vanwege te wei-
nig animo en de derde is ingekort 
omdat een groot deel van de aan-
wezigen besloot de zaal te verla-
ten. De eerste opmerking vanuit 
Schiphol-kant was juist het issue 
waar bewoners voor wilden gaan 
pleiten. Er werd gezegd dat het 
aantal vluchten geen onderdeel 
is van hinderreductie. “Bizar, want 
minder vluchten is de enige ma-
nier van hinderreductie. Wat een 
zinloos geschiphol”, aldus Ronald 
Fransen op twitter. De verschil-
lende bewonersgroepen hielden 
voor aanvang van de avond-ses-
sie een stilzwijgend protest bui-
ten met tekstborden, waarop 
onder andere ‘s Nachts nooit’ en 
‘Krimp 375K’ te lezen was. De bor-

den werden ook mee naar bin-
nen genomen, maar dit werd niet 
op prijs gesteld door de organisa-
tie. Toen gezegd werd dat minder 
vluchten en krimp van de lucht-
haven niet meegenomen wor-
den in de lijst van hinderbeper-
kende maatregelen, hielden de 
afgevaardigden van de bewo-
nersgroepen het voor gezien. 
“Een schijnavond”, aldus één van 
hen. “Schiphol probeert vriendjes 
te maken, maar eigenlijk is er to-
taal geen interesse voor omwo-
nenden.” 
De bewonersgroepen vinden het 
nu tijd om echte stappen te zet-
ten en zijn voornemens de juridi-
sche strijd van BWA en RBV (stich-
ting recht op bescherming tegen 
vliegtuighinder) bij de EVRM (EU 
verdrag rechten van de mens), te 
steunen. De EVRM kan overhe-
den verplichten inwoners te be-
schermen (met wetten en hand-
having), want aldus de bewoners-
groepen: “De Nederlandse rege-
ring doet niets met betrekking 
tot Schipholoverlast.” 

Te weinig containers, vaker legen?
Enorme bergen plastic 
rond afval-locaties
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end werden diverse afval-loca-
ties in Aalsmeer ontsierd door 
enorme hoeveelheden plastic af-
val. Vrijdag lag het vol rond de 
plastic-container op het Praam-
plein. Er werd melding gedaan 

bij Meerlanden en dezelfde dag 
werd er geruimd. Echter, inwo-
ners bleken nog veel meer plas-
tic kwijt te willen. Zaterdag was 
het rond de containers op het 
Praamplein opnieuw een enorme 
bende, bij de Ophelialaan was de Groen inbrengparkje voor plastic in Amsterdam. Foto: Anton Temme

plastic-container nauwelijks nog 
zichtbaar door de vele zakken en 
ook de container aan het Drie Ko-
lommenplein was gebruikt als 
dumpplaats. De vraag dook op 
of Meerlanden wellicht vergeten 
was de containers te legen of wa-
ren ze misschien kapot? Ze ble-
ken tot de nok gevuld te zijn. Tja, 
inwoners blijken goed hun afval 
te scheiden, maar dan moet het 
aantal containers vermeerderd 
worden en/of de leeg-momen-

ten opgevoerd worden. Dat is wel 
duidelijk. 
Het is natuurlijk niet goed te pra-
ten dat het plastic dan maar ‘ge-
woon’ achtergelaten wordt bij de 
inbrengplek... In Amsterdam is 
een proef aan de gang: Rond de 
inbreng-punten zijn bloemen-
perkjes aangelegd met de hoop 
dat er meer respect wordt ge-
toond voor de omgeving. Best 
een goed idee, meer groen kan 
Aalsmeer altijd gebruiken!
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Politie zoekt informatie
Insluiping woning 
H. de Vriesstraat

Aalsmeer - Op maandag 21 sep-
tember rond twee uur in de nacht 
heeft een insluiping plaatsgevon-
den in een woning in de Hugo de 
Vriesstraat. Vermoedelijk zijn één 

Geen gewonden, wel veel schade
Ontploffing bij woning 
door zwaar vuurwerk
Bovenkerk - Bij een woning aan 
de Nicolaas Beetslaan in Boven-
kerk heeft woensdag 23 septem-
ber, rond half negen in de avond, 
een ontploffing plaatsgevonden. 
Er zijn geen gewonden gevallen. 
Volgens de politie is er wel veel 
schade aan het pand. Door de ex-
plosie zijn meerdere ramen ge-
sprongen. 
Omstanders vertelden een flits 
te hebben gezien, gevolgd door 
een luide knal. De knal moet vol-
gens hen in de ruime omgeving, 
zelfs in Aalsmeer-Oost, te ho-
ren zijn geweest. De ontploffing 
is onderzocht door het Team Ex-
plosieven en Veiligheid (TEV). De 
omgeving van de straat is hier-
voor lange tijd afgezet geweest. 
Aan omstanders werd gevraagd 

de aanwijzingen op te volgen van 
de aanwezige agenten. Dit voor 
de veiligheid en om eventuele 
sporen zoveel mogelijk in tact te 
houden. 
Ook de Explosieven Opruimings-
dienst Defensie (EOD) is ter plaat-
se geweest. Er is bij de woning 
niet meer explosief materiaal 
aangetroffen. Uit onderzoek blijkt 
dat de ontploffing is veroorzaakt 
door een zwaar vuurwerk.

Getuigen gezocht
Mogelijk zijn er inwoners die 
meer informatie hebben. Getui-
gen worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844 of een anonieme melding te 
doen via 0800-7000.
Foto: VTF

Snelheids- en verkeerscontrole politie

Negen bekeuringen voor 
te hard rijden
Aalsmeer - De politie heeft 
woensdagavond 23 septem-
ber op verschillende locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaart snel-
heidscontroles gehouden. Onder 
andere werd de lasergun in wer-
king gezet bij de Mijnsherenweg. 
Er is negen keer een proces-ver-
baal opgemaakt wegens het 
overschrijden van de maxima-
le snelheid van 50 kilometer per 
uur. De hoogst gemeten snel-
heid was 89 kilometer. Ook heeft 
de verkeerssurveillance controles 
gehouden bij verschillende we-
gen. Vier bestuurders werden be-
trapt op het vasthouden van hun 

mobiele telefoon tijdens het rij-
den. Hiervoor zijn bekeuringen 
gegeven. Ook beboet zijn enke-
le bestuurders wegens het rijden 
zonder of met defecte verlich-
ting. Een snorfietser is op de bon 
geslingerd wegens gladde ban-
den (104 euro) en de politie spot-
te een snorscooter met bijzonde-
re verlichting. Geen witte of gele 
dimverlichting, maar blauw, rood 
en paars. 
De ‘disco’ heeft de eigenaar ter 
plaatse moeten verwijderen. Er 
is proces-verbaal opgemaakt. 
Het Openbaar Ministerie gaat de 
hoogte van de boete bepalen.

Ook VVD tevreden over 
resultaat Waterfront
Aalsmeer - Donderdagavond 17 
september is het voorstel Water-
front unaniem door de gemeen-
teraad Aalsmeer aangenomen. 
Lang leek dit voorstel omstre-
den, bewonersgroep WWA voel-
de zich niet gehoord. Kritiek was 
er onder andere op de parkeer- 
en geluidsoverlast, het zwerf-
vuil, de jongerenplek, de grootte 
van het strand, vaste bbq plaat-
sen, te weinig handhaving, de 
trailerhelling en sluiproutes naar 
de woonwijken. Marjanne Vleg-
haar en Jan Bouwmeester, de VVD 
woordvoerders inzake het Wa-
terfront daarover: “Ondanks al-
le participatie in het voortraject, 
waren er toch veel negatieve re-
acties, voornamelijk van de be-
woners uit de Hornmeer. De VVD 

heeft samen met een kleine dele-
gatie uit de gemeenteraad om ta-
fel te gaan met de bewoners van 
belangengroep WWA. Veel zorg-
punten vanuit de samenleving 
hebben we via moties en amen-
dementen kunnen oplossen. De 
bewoners blij en voor ons het sig-
naal om met een gerust hart voor 
het Waterfront voorstel te stem-
men.” Dirk van der Zwaag, fractie-
voorzitter van de VVD Aalsmeer, 
zegt trots te zijn op zijn fractie-
genoten vanwege het initiatief 
en het behaalde resultaat. “Dit 
was een plan waar niet iedereen 
zich in kon vinden, door te verbin-
den met de bewoners en overi-
ge partijen, knelpunten op te los-
sen, ligt er nu een prachtig Water-
front plan.”

Fractie kijkt uit naar aanleg Waterfront
Zorgen Absoluut Aalsmeer 
over mogelijke bomenkap
Aalsmeer - “Mooi om te zien dat 
de gesprekken met bewoners 
hebben geleid tot meer draag-
vlak voor het plan Waterfront”, 
aldus Absoluut Aalsmeer. Er was 
met name onder bewoners van 
de Hornmeer veel bezorgdheid 

over onder andere de toenemen-
de parkeerdruk en (geluids)over-
last. Helemaal tevreden is Abso-
luut Aalsmeer echter nog niet. 
De fractie maakt zich nog wel wat 
zorgen over de kans dat er bomen 
moeten verdwijnen voor een Kiss 

Machinepark en Programmabegroting
Commissies in vergadering
Aalsmeer - Op dinsdag 6 oktober 
komen de fracties en college bij-
een in de raadzaal voor de maan-
delijkse vergadering van de com-
missie Ruimte en Economie. Voor-
zitter is Ronald Fransen en de ver-
gadering start om 20.00 uur. On-
der andere wordt deze avond ge-
sproken over het krediet dat ge-
vraagd wordt voor de inrichting 
van het Machinepark. Portefeuil-
lehouder in deze is wethouder 
Robert van Rijn. 

Grondbeleid
Ook aan de orde komt de No-
ta Grondbeleid 2020. Portefeuil-
lehouder is wethouder Bart Ka-
bout. Het is de bedoeling dat in de 
raadsvergadering van donderdag 
29 oktober definitieve besluiten 
genomen worden voor beide on-
derwerpen. De vergadering wordt 
besloten met meer informatie 
over de regionale samenwerking 
en het vragenkwartier. De sluiting 
is gepland rond 21.45 uur.

Kunstproject ArtZuid
Op donderdag 8 oktober ver-
gadert vervolgens de commis-
sie Maatschappij en Bestuur. De-
ze vergadering begint eveneens 
om 20.00 uur, voorzitter is hier 
Nanda Hauet. Na mededelingen 
door het college gaat gesproken 
over het beeldende kunstproject: 
ArtZuid in Aalsmeer. Vooral veel 
tijd zal deze avond besteed wor-
den aan de Programmabegro-
ting 2021, ongeveer van 21.00 tot 
23.00 uur. 

Volgen via livestream
Belangstellenden kunnen de 
vergaderingen volgen via de 
livestream op de website van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl). 
Vanwege de covid-19 maatrege-
len zijn er per agendapunt maxi-
maal twee woordvoerders per 
fractie in de raadzaal toegestaan. 
Bewoners die willen inspreken 
dienen zich aan te melden bij de 
griffier.

Werkgevers en werknemers in wegenbouw aan het werk houden

Noord-Holland versnelt 
start van infraprojecten
Amstelland - De provincie 
Noord-Holland kan negen in-
frastructurele projecten snel-
ler starten dan gepland. Daar-
mee houdt de provincie werk-
gevers en werknemers in de we-
genbouw aan het werk. In totaal 
gaat het om ruim 15 miljoen euro 
aan opdrachten. Provinciale Sta-
ten hebben om deze inventarisa-
tie gevraagd. Gedeputeerde Sta-
ten zien mogelijkheden om ne-
gen infra-opdrachten eerder dan 
gepland te geven. Het gaat daar-
bij zowel om opdrachten voor 
onderzoek en ontwerp als uit-
voering. De provincie kan eerder 
starten met het baggeren van de 
Amstel en met het plaatsen van 
laadpalen op de P+R Getsewoud. 

De opdracht voor het 3D-beton-
printen van een aantal fietsbrug-
gen kan alvast worden gegeven 
en ook het vervangen van ou-
de verkeerslichten kan versneld 
worden. Op verschillende plek-
ken in de provincie wordt nog 
volop aan de (vaar)weg gewerkt. 
Deze lopende projecten laten 
zich niet eenvoudig versnellen. 
Volgens gedeputeerde Mobiliteit 
en Bereikbaarheid, Jeroen Olt-
hof, is dat nu ook niet nodig: “Op 
dit moment stagneert de omzet 
vooral bij de technische advies-
bureaus. Dat kan over een paar 
jaar ook grote gevolgen hebben 
voor de wegenbouwers. Door 
een aantal onderzoeks- en ont-
werpopdrachten eerder te ge-

ven, houden we ook op termijn 
de aannemers aan het werk.”
 
Onderzoek en ontwerp
De provincie kan versneld op-
dracht geven voor verder on-
derzoek en/of nadere uitwer-
king van plannen naar de Kruis-
wegcorridor in Hoofddorp en de 
vervanging van wachtplaatsen 
bij de Braaksluis (nabij Kolhorn). 
Ook het uitwerken van een aan-
tal maatregelen uit de Verken-
ning Fokkerweg/Bosrandweg bij 
Amstelveen kan versneld wor-
den. Evenals het maken van het 
ontwerp voor een rotonde in 
de N242 bij Agriport in Midden-
meer. Verder kan gekeken wor-
den of de vervanging van de 

straatverlichting door duurzame 
LED versneld kan worden uitge-
voerd.
 
Onderhoud
Het gepland onderhoud van de 
provinciale infrastructuur wordt 
uitgevoerd door gebiedsaanne-
mers. Tijdens de intelligente lock-
down was het zeer rustig op de 
provinciale wegen. Waar moge-
lijk hebben zij daarom zoveel 
mogelijk werkzaamheden eerder 
uitgevoerd.
 
Toestemming
Provinciale Staten hebben in mei 
2020 met motie 25 aan Gedepu-
teerde Staten gevraagd om te in-
ventariseren welke infrastruc-
turele projecten versneld uitge-
voerd kunnen worden om ‘een 
verdere bijdrage te leveren aan 
het stimuleren van werkgelegen-
heid en economische dynamiek’. 
Voor de genoemde versnellings-
projecten is al geld gereserveerd, 
maar Provinciale Staten moeten 
wel toestemming geven om dat 
eerder uit te geven.

Hardrijders, (slechte) voetpaden en veel riet bij sloten

Veel besproken tijdens 
Wijkoverleg Hornmeer
Aalsmeer - Er werd verrassend 
goed gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om het Wijkover-
leg Hornmeer weer op te pakken. 
Met een welgemeend welkom, na 
meer dan een half jaar gedwon-
gen pauze, kon na de vaststel-
ling dat corona onder de aanwe-
zigen geen slachtoffers had ge-
maakt de open agenda met nog 
een paar items worden uitge-
breid. Een aantal ‘oude’ klachten 
werd toch weer genoemd: Het 
te hard rijden op de Bachlaan en 
de Dreef, de slechte staat van een 
aantal voetpaden, hetgeen voor-
al voor mensen met rolstoel, rol-
lator of andere beperkingen een 
probleem vormt. Ook genoemd 
werden de voetpaden rondom 
supermarkt Hoogvliet en de voet-
paden langs de Zwarteweg en de 
Bachlaan. Voor de voetpaden bij 
de te verwachten nieuwbouw is 
indertijd aangegeven dat dit bij 
de bouw van de woningen aan-
gepakt zal gaan worden. Nu deze 
nieuwbouw lang(er) op zich laat 
wachten worden de voetpaden 

alleen maar beroerder. Het afge-
sloten fietspad op de dijk langs 
de Bachlaan blijkt voor de mees-
te bezoekers geen probleem te 
zijn. Als wandelpad wordt het wel 
op prijs gesteld. Ook werd er ge-
attendeerd op de overdadige be-
groeiing bij ouderenwoningen. 
De bewoners zijn zelf niet in staat 
het overhangend groen te snoei-
en en het belemmert de lichtin-
val. Opgemerkt werd dat het riet 
in de vijvers/sloten wel heel erg 
overheersend groeit en dat be-
tonrot aan de bruggen ook aan-
dacht verdient. Voor al deze za-
ken is actie gewenst en werd het 
bestuur verzocht dit met de ge-
meente op te nemen.

Eenzaamheid
De corona-pandemie in de afge-
lopen periode werd besproken, 
maar grote problemen werden 
niet gesignaleerd. Het gevaar van 
eenzaamheid werd niet ervaren. 
Bij probleemsituaties kan een be-
roep gedaan worden op Participe 
Amstelland en ‘Aalsmeer help el-

kaar’. Wel is iedereen zich bewust 
van de ernst van de situatie, voor-
al bij ‘onderliggend lijden’. Voor-
zichtigheid blijft het devies.

Waterfront
Bij het Waterfront zijn waardevol-
le stappen gezet. De werkgroep 
(WWA) heeft goede resultaten 
kunnen boeken in het contact 
met de gemeente en bedankt 
de wijkbewoners voor de steun 
bij het indienen van de zienswij-
ze. Samengevat leidt dit tot min-
der zand, betere parkeeroplos-
singen, geen barbecue en con-
trole op overlast. Evaluatie is er 
over een jaar. Verheugend is het 
dat ‘luisteren naar de omwonen-
den’ een belangrijk aspect is van 
het participatieproces. Het over-
leg met de gemeente zal gecon-
tinueerd worden.

Bouwplannen
De woningbouwplannen worden 
concreter. Eigen Haard zal op het 
voormalige VVA-terrein 56 appar-
tementen en 24 starterswonin-

gen in 2021 gaan bouwen. De be-
stemmingsplannen voor de Roer-
domplaan en de Meervalstraat 
zijn onherroepelijk. Voor de Roer-
domplaan zijn 61 appartementen 
gepland, waarvan de helft sociale 
woningbouw. Na ondertekening 
van de grondovereenkomst zal 
het Wijkoverleg betrokken wor-
den bij de planvorming. Een ver-
gelijkbaar traject geldt voor de 
Meervalstraat. In 2021 de plan-
vorming en 2022 de bouwfase.

Lachgas en drugsgebruik
Door een vertegenwoordiger 
van de Jeu-de-boules vereniging 
wordt ingebracht dat er overlast 
is van de lachgaspatronen die 
daar worden achtergelaten. Hij 
overhandigt aan het bestuur de 
oogst van één weekend: circa ze-
ventig stuks lege lachgaspatro-
nen die zijn gevonden rondom 
het jeu-de-boules terrein in de 
Beethovenlaan. Juist bij dit punt 
wordt ervaren dat er geen poli-
tie in de vergadering aanwezig is 
en de indruk bestaat dat er niet of 
nauwelijks wordt opgetreden. 
Ook de vermeende handel in ver-
dovende middelen achter het 
Buurthuis aan de Dreef komt ter 
sprake. Er is weliswaar geen con-
statering van drugsgebruik, maar 
het is wel een onderwerp dat zor-
gen baart. Overleg met de Wijk-
agent lijkt nuttig.

Skatebaan en fitness
Positief zijn de reacties over de 
aangelegde skatebaan en de fit-
ness-baan bij het zwembad. Bei-
den worden veel gebruikt. 
Minder positief zijn de aanwezi-
gen over het ‘winkelcentrum’ in 
de Hornmeer. Dit bestaat nu al-
leen nog uit de supermarkt van 
Hoogvliet en een kapsalon. Mis-
schien heeft de nieuwbouw nog 
op tijd een gunstig effect op het 
functioneren van het winkelcen-
trum.
De ervaringen met dit Wijkover-
leg zijn hoopvol voor de volgen-
de vergadering, die vooralsnog 
gepland staat op maandag 30 no-
vember.

of meerdere daders via een raam 
de woning ingeklommen. De po-
litie Aalsmeer hoopt dat er getui-
gen zijn die meer informatie kun-
nen verschaffen over deze in-
braak. Contact opnemen kan via 
het tipformulier op politie.nl of 
bel 0900-8844. Zaaknummer is 
2020199632. Ziet u iets verdachts 
in uw omgeving? Bel dan direct 
112.

& Ride en dat omwonenden toch 
nog hinder gaan ondervinden 
van de ‘vrije’ barbecueplekken. 
Verder zou Absoluut Aalsmeer 
het particulier gebruik van de 
brandweertrailerhelling het liefst 
helemaal niet meer toestaan van-
wege de veiligheid. Maar, zo zegt 

Absoluut Aalsmeer: “Ook wij kij-
ken uit naar de start van de aan-
leg van het Waterfront en zijn ver-
heugd dat de contacten met de 
bewoners van de Hornmeer ook 
tijdens de aanleg en na de inge-
bruikname van het Waterfront 
zullen worden voortgezet.”
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Kudelstaart - Hoort Ku-
delstaart nog bij Aalsmeer? 
Dit is een vraag die veel Ku-
delstaarters stellen na het be-
kend worden van de defi ni-
tieve aanleg van een wandel-
promenade langs de West-
einderplassen in Aalsmeer en 
een wandelpark langs de Ma-
chineweg, iets wat Aalsmeer 
van harte gegund is overigens. 
Van de slordige ruim 9 miljoen 
euro die afkomstig zijn van 
de Stichting Leefomgeving 
Schiphol zijn dit onder ande-
re de grote projecten die bin-
nenkort uitgevoerd gaan wor-
den in Aalsmeer. Kudelstaart, 
met een inwonertal van bijna 
1/3 van het totaal aantal inwo-
ners van de gemeente, moet 
het doen met een opknap-
beurt van het Dorpshuis, kos-
ten ruim 800.000 euro. Hoe-
zo scheve verhouding? Ku-
delstaartse wandelaars moe-
ten nog steeds de rijweg (He-
renweg) gebruiken om een 
rondje langs de Westeinder-
plassen te kunnen maken met 
alle gevaren en irritaties van 
het autoverkeer van dien.
Zelfs een opknapbeurt rond 
de Proosdijhal, die al 2 jaar ge-
leden had moeten plaatsvin-
den, is nog steeds niet uitge-
voerd. Ondanks waarschuwin-
gen via social media betref-
fende de slechte staat van het 
fi etspad langs de Hoofdweg, 
slechte staat van bruggen, 
smerige staat van de water-
val en de omgeving van Mijns-
heerlyckheid blijven schoon-

maakbeurten uit. Antwoorden 
van gemeente zijn steevast: 
“Wij zullen uw klacht aan de 
betreff ende afdeling doorge-
ven.” Hetzelfde verhaal bij te-
lefonische klachten. Zelfs het 
versturen van de klachten met 
foto’s aan de verantwoordelijk 
wethouder was tevergeefs. Het 
heeft jaren geduurd, maar uit-
eindelijk werd de enige super-
markt verbouwd en hadden 
Kudelstaarters eindelijk een 
wat ruimer assortiment bood-
schappen tot hun beschikking. 
Ook wordt al tijden gesproken 
over een tweede supermarkt, 
maar het blijft bij praten bij 
de gemeente. Een grote ver-
betering, maar ruim 9.000 Ku-
delstaarters zijn met deze re-
latief dure super zonder con-
currentie natuurlijk duurder 
uit dan Aalsmeer waar alle gro-
te supermarkten wel te vin-
den zijn. Over de ambitieuze 
plannen van een Drechtdoor-
steek wordt ook al tijden niets 
meer vernomen. De slech-
te OV-lijn met Schiphol blijft 
ook onveranderd, omdat Ku-
delstaart een paar honderd in-
woners tekort komt voor een 
noodzakelijke directe verbin-
ding. Het is duidelijk dat de ge-
meente Aalsmeer niet zoveel 
op heeft met zijn ‘gribus’ en het 
lijkt er verdacht veel op dat Ku-
delstaart als sluitpost van de 
begroting wordt gebruikt.

Rien van der Laan
Kudelstaart
rienvdlaan@caiway.net

LEZERSPOST

Kudelstaart sluitpost van 
begroting van Aalsmeer?

LEZERSPOST

Aalsmeer - Veel artsen uit 
Aalsmeer en de regio zijn aan-
gesloten bij centra voor bloed-
onderzoek. Het zijn commerci-
ele bedrijven die in de loop der 
jaren uitgefuseerd zijn tot vol-
wassen bureaucratische mon-
sters. En ja, natuurlijk vraagt 
zulk een schaalvergroting om 
professionele organisaties die 
het beste voor heeft met al die 
mensen die een prikje moeten. 
Nou niets is minder waar. Na-
tuurlijk is de beweegreden effi  -
ciëntie geweest, maar dat er al-
leen nog maar digitale afspra-
ken gemaakt kunnen worden is 
natuurlijk een gotspe. 
Als het nu goed georgani-
seerd zou zijn oké, maar dat is 
geenszins het geval. Ik stel me 
mijn 88-jarige moeder voor die 
een afspraak zou moeten ma-
ken. Dan moet ze om te begin-
nen een moderne telefoon en 
een computer hebben. Waar-
om? Omdat er een sms-code 
gestuurd moet worden om in 
te kunnen loggen. Dan staan 
er vaak ‘links’ op de site die je 
denkt aan te kunnen klikken, 
maar nee dat werkt geregeld 
gewoonweg niet. Gewoon heel 
braaf boven in de adresbalk het 
hele adres van www.bloedlab-
jeprikpuntjepuntje uittikken. 
Slechte techniek en zeer klan-
tonvriendelijk zeker voor de ou-
deren in onze samenleving. Ik 
red dat nog wel, dacht ik.

39 wachtenden voor me
Nou, als het via de site niet lukt 
dan ga je gewoon even bellen. 
Dat mag, dat staat er. Tot het 
moment dat ik hoorde dat er 
maar 39 wachtenden voor me 
waren en ik even geduld moest 
hebben. Goed dan toch maar 
via de site. Adressen braaf inge-
tikt en ja hoor een afspraak ge-
maakt om woensdag te gaan 

voor een bloedprikje. Het gek-
ke is wel dat je bij het invullen 
om een afspraak te maken, al-
leen verder kunt als je met een 
medische term aangeeft waar-
voor dat bloedonderzoek no-
dig is. Nou, meer dan de helft 
van die termen kende ik echt 
niet. Het blijft zo een beetje 
gokken waarvoor je bloed gaat 
geven. Dit soort handelingen is 
voor veel ouderen niet of nau-
welijks te doen volgens mij en 
het kost veel kostbare tijd.

Afspraak verzetten 
onmogelijk
En toen kwam het. Ik was verge-
ten dat ik een andere afspraak 
had staan. Dus ik snel naar de 
site, het hele adres www.bloed-
labjeprikjepuntjepuntje inge-
tikt om de afspraak te verzet-
ten. Dat blijkt dus alleen tele-
fonisch te kunnen. Ik bellen 
en wat denkt u. 45 wachten-
de voor me, 45 Wachtenden!! 
Nou in die tijd kon ik dit stuk-
je tikken. Als ik niet ga omdat 
ik niet heb kunnen afzeggen zal 
ik wel een rekening krijgen. Dat 
gaat dat soort organisaties vaak 
heel gemakkelijk af. Wie den-
ken de bloedlaboratoria wel 
dat ze zijn? Heel erg klanton-
vriendelijk dat staat wel vast. 
Toegankelijk, hoogwaardig en 
effi  ciënt zijn de toverwoorden 
die je vaak tegenkomst op de 
sites van dat soort organisaties. 
Ik denk dat dit soort bedrijven 
zo langzamerhand juist een ge-
vaar zijn voor de volksgezond-
heid en dat het een administra-
tieve puinzooi oplevert waar 
je u tegen zegt. En dat los van 
al die oudjes die al veel te snel 
denken dat ze tot last zijn! Nou 
dat zijn ze niet!

Jan Daalman
JanDaalman@kpnmail.nl

Digitale puinhoop en klantonvriendelijk
Centra voor bloedonderzoek 

bureaucratische monsters

LEZERSPOST

Terrein HBV Target geen 
hondenuitlaatplaats!

Kudelstaart - Met deze brief 
wil ik de bewoners van Ku-
delstaart bereiken en met na-
me de bewoners van Ku-
delstaart die in het bezit zijn 
van een hond. Wij zijn de hand-
boogvereniging op het sport-
park Calslagen en wij hebben 
de laatste maanden erg veel 
last van viervoeters op ons 
terrein. Daar wij deze niet zelf 
kunnen aanspreken willen we 
ons direct richten op de eige-
naren van deze viervoeters. 
Ons buitenterrein, waar we erg 
trots op zijn en dat ook netjes 
onderhouden, wordt gebruikt 
als uitlaatplaats en wij moeten 
dan ook regelmatig constate-
ren dat één of meerder honden 
hun behoefte hebben gedaan 
op ons grasveld. Onze leden 
die op het buitenterrein hun 
sport willen beoefenen vin-
den regelmatig de resten on-
der hun zolen waarbij het pas 
echt gezellig wordt als dat ver-
volgens mee op ons tapijt in 
onze accommodatie wordt ge-
smeerd! Ook onze grasmees-
ter krijgt regelmatig de spet-
ters om zijn oren en U kunt zich 
voorstellen dat dit geen pretje 
is. Bovendien vindt hij ook met 
grote regelmaat forse takken 
op ditzelfde terrein; takken die 
door honden als speeltje wor-
den meegesleept maar die ver-

volgens worden achtergelaten 
op ons terrein! Tja, wat moet je 
er thuis ook mee!! Deze takken 
vormen een serieuze bedrei-
ging voor onze maaimachine, 
want als deze tussen de mes-
sen slaan is er sprake van seri-
euze schade. Nu zullen men-
sen die dit lezen denken: “zet 
er dan een groot hek omheen”. 
Het is helaas voor ons onmo-
gelijk om er een groot hek om-
heen te zetten omdat het ter-
rein ten eerste veel te groot 
is en een deugdelijk hekwerk 
onze begroting veel te zwaar 
zou belasten en in de tweede 
plaats moet het ook wel toe-
gankelijk blijven voor de gro-
te maaimachines van de Ge-
meente Aalsmeer die de dijken 
en de sloot onderhouden.. De 
schutters van HBV Target heb-
ben wel een andere oplossing: 
neem wat poepzakjes mee zo-
dat U eventuele uitwerpselen 
mee kunt nemen of train Uw 
hond om het op te houden tot 
U weer thuis bent om het eens 
fi jntjes op Uw eigen gazonne-
tje te doen. Wij rekenen op Uw 
fatsoen en medewerking om 
deze onwelriekende kwestie 
uit de wereld te helpen.

Adri van Egmond, namens 
de schutters van HBV Target
Email: info@gcvanegmond.nl

Inhaalslag beeldende kunst in openbare ruimte

Cultuur in de schijnwerpers 
met kunstproject ArtZuid
Aalsmeer - In de commissie 
Maatschappij en Bestuur op don-
derdag 8 oktober gaat onder an-
dere gesproken worden over een 
nieuw kunstproject: ArtZuid in 
Aalsmeer. Middels een beelden-
route wil de gemeente de fysieke 
en sociale kwaliteit van de leef-
omgeving vergroten. De beel-
den vertellen het verhaal van het 
culturele erfgoed van Aalsmeer 
rondom het thema Flora. Bin-
nen het project is de verbinding 
met en van het culturele veld het 
uitgangspunt. Stichting ArtZuid 
wordt middels subsidie in staat 
gesteld om gezamenlijk met cul-
turele partners uit Aalsmeer het 
projectplan ten uitvoer te bren-
gen en tijdens ArtZuid 2021 van 
16 mei tot en met 19 september 
een beeldententoonstelling in 
het Centrum te organiseren. 
Het project begint met master-
classes rondom het thema sculp-
tuur. Via scholen en (amateur)

kunstenaars worden tachtig deel-
nemers geselecteerd die onder 
begeleiding van een lokale kun-
stenaar miniatuur beelden gaan 
ontwerpen rondom het thema 
Flora. De uiteindelijk tachtig ver-
vaardigde miniatuurbeelden 
gaan tentoongesteld worden en 
beoordeeld door publiek en een 
deskundige jury. Dit moet leiden 
tot de selectie van zes beelden, 
die op professionele wijze in het 
groot (ongeveer 2,5 tot 3 meter) 
gemaakt gaan worden. De zes 
beelden krijgen na ArtZuid de-
fi nitieve plekken binnen de ge-
meentegrenzen. 

Programma
Rond de beeldententoonstelling 
wordt een programma samen-
gesteld met onder andere een 
fi ets/wandelroute, workshops en 
meerdere tentoonstellingen, on-
der andere over architectuur en 
monumenten. Tevens wordt les-

Kunstwerk in water bij appartementen in de Gerberastraat.

materiaal met een kunstopdracht 
voor scholen ontwikkeld. “Binnen 
de cultuurnota is het streven op-
genomen om jaarlijks een kunst-
werk in de openbare ruimte te 
plaatsen. Sinds 2017 zijn er (bij-
na) geen beeldende kunstprojec-
ten gerealiseerd. Met het kunst-
project ArtZuid wordt een inhaal-
slag gemaakt voor plaatsing van 
beeldende kunst in de openbare 
ruimte”, aldus het college in het 
voorstel aan de fracties om totaal 
101.600 euro (budget kunstzinni-
ge verfraaiing 2020 en 2021) be-
schikbaar te stellen. 

Openbare ruimte
Volgens het college sluit het pro-
ject aan bij behoeften. “Zeker nu 
ten tijde van corona beperken-
de maatregelen is kunst in open-
bare ruimte een manier om be-
woners toch in contact te bren-
gen met kunst en cultuur. Met dit 
project wordt het culturele veld 
weer in de schijnwerpers gezet.” 
De vergadering begint volgende 
week donderdag om 20.00 uur en 
is live te volgen via de livestream 
op de website van de gemeente 
Aalsmeer (www.aalsmeer.nl).

Wedstrijdreglement ‘corona bestendig’

BeNe League handbal 
start op 10 oktober
Aalsmeer - Op maandag 28 sep-
tember hebben de Raad van Toe-
zicht en de BeNe League Mana-
ger, in overleg met de vereni-
gingen, besloten dat de BeNe 
League van start gaat op zater-
dag 10 oktober. Beide nationale 
bonden staan achter dit besluit. 
Over de startdatum was eerder 
al gecommuniceerd, maar de re-
cente ontwikkelingen waren re-
den om de competitieplanning te 
heroverwegen. In zowel Neder-
land als België mag er binnen de 
geldende maatregelen gehand-
bald worden. 
De maatregelen per land worden 
gerespecteerd en de ontwikkelin-
gen van het covid-19 virus wor-
den op de voet gevolgd. Gezien 
de huidige situatie bestaat er een 
kans dat het speelschema tijdens 

de competitie aangepast moet 
worden. De veiligheid van spe-
lers, begeleiders en offi  cials staat 
voorop. Vanwege de huidige si-
tuatie wordt het wedstrijdregle-
ment op een paar punten aan-
gepast, zodat het ‘corona besten-
dig’ is. Voor de start van de Be-
Ne League wordt dit gedeeld. Al-
le wedstrijden zullen live te zien 
zijn op www.bnlhandball.tv. Als 
het eerste wedstrijdschema aan-
gehouden wordt, speelt Heren 1 
van Greenpark Aalsmeer op 10 
oktober de eerste BeNe-League 
wedstrijd thuis in De Bloemhof 
tegen Bevo. Sporting Pelt gaat 
het opnemen tegen Hurry Up, 
Initia Hasselt treft Achilles Bo-
cholt, Visé speelt tegen Lions en 
Atomix en Tongeren staan tegen-
over elkaar.

Paul winnaar 
kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De eerste kaart-com-
petitieavond zit er weer op bij 
buurtvereniging Hornmeer. Met 
gelijk een geweldige opkomst 
en twee nieuwe kaarters erbij. 
Het was wel weer even wennen, 
na weken koppelkaarten, moest 
eenieder nu weer alleen kaarten. 
Leuk natuurlijk, spreek je steeds 
even andere kaarters/sters. Er wa-
ren partijen van haast 2000 pun-
ten en uitslagen met nog geen 
1000 punten. De kaartavond van 
vrijdag 25 september is gewon-
nen door Paul Schouten met to-
taal 5195 punten, op twee Miep 
Wolf met 5025 punten en op 
drie is Gerard Presser geëindigd 
met 4966 punten. De poedel-
prijs was voor Krijna Verhoef met 
3907 punten. Komende vrijdag 
2 oktober is er weer koppelkaar-
ten in het buurthuis aan de Dreef 
1. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur.

Programmabegroting Aalsmeer

Financieel behoedzaam 
beleid in 2021
Aalsmeer - Op donderdag 8 ok-
tober wordt de programmabe-
groting voor 2021 besproken in 
de vergadering van de commis-
sie Maatschappij en Bestuur. Uit-
gangspunt van het gemeentebe-
stuur is een fi nancieel solide en 
duurzaam beleid. De begroting en 
het structurele begrotingssaldo 
zijn meerjarige fi nancieel sluitend. 
Deze programmabegroting is de 
eerste stap in het proces waarin 
het college en de gemeenteraad 
gezamenlijk toewerken naar een 
fi nancieel evenwichtig meerjaren-
perspectief voor Aalsmeer. 

Onzekere tijden
Om richting de toekomst de be-
groting sluitend te houden heeft 
de gemeenteraad bij de behan-
deling de Kadernota deze zomer 
een motie aangenomen. Hiermee 
heeft de raad het college aange-
geven langs welke lijnen verder in 
de toekomst tot een sluitende be-
groting kan worden gekomen. Dit 

Dit levert een structurele bespa-
ring van 100.000 euro op. Het an-
dere deel van de Kadernota sluit 
aan bij de oplossingsrichtingen 
uit motie RAP. De eerste uitkom-
sten daarvan worden verwerkt in 
de eerste begrotingswijziging. Bij 
de jaarrekening wordt de door-
lichting van de reserves meege-
nomen. Dit zijn de stappen in het 
gezamenlijke proces van raad en 
college richting een evenwichtig 
meerjarenbeeld.

is noodzakelijk voor het behou-
den van een toekomstbestendi-
ge, fi nancieel gezonde positie van 
Aalsmeer. De coronacrisis zorgt 
voor onzekere tijden. Het is nog 
niet bekend welke impact dit rich-
ting de toekomst zal hebben. Ook 
daarom is behoedzaam fi nancieel 
beleid belangrijk. 

Evenwichtig meerjarenbeeld
In de begroting zijn de kleinere 
posten uit de Kadernota verwerkt. 
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Geld uit overwaarde van huis halen

Geld uit 
de Stenen

HOOFDDORP Heeft u de eigen woning afbetaald, of nog 
slechts een lage hypotheek, en wilt u meer te besteden 
hebben? Dan heeft Geld uit de Stenen wellicht de 
oplossing voor u. Door de overwaarde in uw woning 
heeft u wel voldoende vermogen, alleen zit dat nog vast 
in de stenen. Een deel van dat geld kunt u uit de stenen 
halen en naar eigen inzicht besteden. Het kan in één keer 
opgenomen worden, maar ook in termijnen of op afroep.

Hypotheekadviseur Cor Ebbeling van het 
Hoofddorpse adviesbureau Geld uit de 
Stenen: "Het is een ideale mogelijkheid 
voor mensen van 57 jaar of ouder zonder 
hypotheek of met een lage hypotheek en 
die hun pensioeninkomen willen aan-
vullen. Of voor mensen die een grote reis 
willen maken, camper of plezierjacht 
willen kopen. Ik heb ook klanten die hun 
kinderen of kleinkinderen geld willen 
schenken of willen helpen met het kopen 
van een huis of lagere hypotheeklasten. 
Er zijn legio redenen om geld uit de ste-
nen van je huis te willen halen."

MAATWERK Geld uit de Stenen biedt 
twaalf verschillende oplossingen. Wel-
ke voor uw speci�eke situatie het meest 
geschikt is, hangt af van onder meer 
uw leeftijd, woningwaarde en eventu-

eel nog openstaande hypotheek. Cor: 
"Ik bied maatwerkadvies. Aan de hand 
van een stappenplan doorlopen we alle 
opties en mogelijkheden. Samen werken 
we zo toe naar het voor de klant meest 
geschikte �nanciële product. We staan 
ook stil bij bijvoorbeeld de effecten van 
een mogelijke toekomstige verhuizing 
naar een andere koop- of huurwoning. 
Of bij de vraag wat de gevolgen zijn voor 
de langstlevende partner, kinderen of 
andere erfgenamen in geval van overlij-
den."

OPEET- OF VERZILVERHYPOTHEEK Er is keu-
ze uit risicovrije producten, hypotheken 
zonder maandlasten, grondverkoop en 
nog veel meer. Cor: "Uit alle varianten 
is de opeet- of verzilver- of overwaar-
dehypotheek de meest toegepaste. Die 

is mogelijk als de klant in de huidige 
woning wil blijven wonen, maar ook als 
er op korte of lange termijn wordt ver-
huisd. Het is een product waarbij instap-
pen bij 70, 85 of 93 jaar ook heel goed 
mogelijk is!" De verzilver of overwaar-
dehypotheken worden aangeboden door 
een beperkt aantal Nederlandse banken. 

Geld uit de Stenen maakt voor u een 
vergelijking van de mogelijkheden, de 
voor- en nadelen van deze banken en de 
beschikbare alternatieven.

  Neem contact op met Cor Ebbeling  
voor een gratis gesprek: 06-54235620. 
Meer informatie: gelduitdestenen.nl.

 Hypotheekadviseur Cor Ebbeling.

Uitvaartbegeleidster
Saskia Driezen: “Ik laat 
mensen op adem komen”
Aalsmeer - Saskia Driezen heeft 
een eigen praktijk als psycho-soci-
aal therapeut. “Ik begeleid mensen 
met levensproblemen met als spe-
cialisatie rouw en verlies. Er zijn ve-
le vormen van verlies en in het ver-
lengde daarvan kwam ik in aanra-
king met het uitvaartvak. Ik hoor-
de zoveel ervaringen van nabe-
staanden over de uitvaart en ben 
dat toen gaan onderzoeken. Na 
het volgen van een opleiding heb 
ik contact gezocht met uitvaart-
ondernemers met de bedoeling 
om als freelancer ingezet te wor-
den als uitvaartbegeleider. Een uit-
vaart is een bijzonder, onomkeer-
baar en ingrijpend moment in het 
leven van de mens en ik zie mijzelf 
als een gids die de mensen daarin 
begeleid.”

Ankerpunten
“In de wereld van de uitvaart is 
er een ‘verleukings’ cultuur door-
gedrongen. In onze maatschap-
pij wordt de illusie gecreëerd dat 
er geen lijden is. Wanneer je daar 
niet mee oppast ga je voorbij aan 
het verdriet. Mensen zijn het lijden 
verleerd, juist het ontkennen van 
het lijden kan er toe leiden dat de 
troost wordt overgeslagen en daar 
laten wij een grote kans liggen om 

de rouwenden te ondersteunen. 
Lijden bestaat! Als gids probeer ik 
in die periode - die er zo toe doet 
en zo ongelooflijk belangrijk is - te 
zoeken naar ankerpunten. Ik luis-
ter naar wat nodig is en daar heb je 
meerdere gesprekken voor nodig. 
Je moet willen doorvragen en aan-
sluiten op wat tijdens het gesprek 
naar boven komt. Soms willen 
mensen alles zelf doen. De valkuil 
daarbij is dat je dan voortdurend in 
de regelstand staat en je zelf niet 
toekomt aan afscheid nemen.”

Nazorggesprek
“Na de uitvaart volgt een nazorg-
gesprek dat gaat over oprech-
te aandacht voor de persoon die 
is achtergebleven en dat gesprek 

Aalsmeer - De ondernemers in 
Aalsmeer Centrum hebben in de 
septembermaand flink uitgepakt 
met goedgevulde Goodie Boxen. 
Vrijdag 2 oktober gaan ze de al-
lerlaatste prijswinnaars blij ma-
ken. Winkeliers Janneke van Jips 
Winkeltje en Joost van Drogis-
terij/Parfumerie Van der Zwaard 
krijgen vrijdagmiddag om 15.30 
uur de eer om de laatste twee 
kassabonnen te trekken. De eer-

ste is voor de Goodie Box met 
daarin veel producten van de lo-
kale ondernemers, zoals bon-
bons, een horloge, Aalsmeer-
se producten, een gevuld bood-
schappenkratje, schoonheidspro-
ducten en cadeau- en kortings-
bonnen. De prijswinnaar kan zelfs 
een kleine tattoo laten zetten of 
cadeau doen. De tweede kassa-
bon, die uiteraard ook blind ge-
trokken wordt, vertegenwoor-

Linda van den Broek (links) en Siphra Kuijper tonen de Goodie Box.

Kassabon inleveren tot vrijdagmiddag
Laatste kans op Aalsmeer 
Centrum Goodie Box

gebeurt altijd in overleg met de 
rouwende. Net zoals er vele vor-
men van verlies zijn, zijn er ook ve-
le vormen van rouw. Mensen kun-
nen alles tegen mij zeggen. Er zijn 
geen taboes - in mijn functie geldt 
een zwijgplicht. Ik laat mensen op 
adem komen door ze hun verhaal 
te laten vertellen. In ieder mens zit-
ten zoveel onontdekte krachten, 
als je iemand verliest dan veran-
dert het leven maar ook jijzelf. Ik 
ondersteun bij dit transformatie-
proces om verder te kunnen gaan 
met het leven.”

Uitvaart bespreken
“Er zijn ook mensen die vooraf 
hun uitvaart willen bespreken. Tij-
dens zo’n gesprek is het de kunst 
om niet alleen de afspraken vast te 
leggen maar om ook de wensen te 
formuleren. Zo krijgen ook de ach-
terblijvers de ruimte om hun eigen 
invulling aan de uitvaart te geven 
zonder zich schuldig te voelen en 
tegelijkertijd voeren zij de wens 
van de overledene uit. Ook hierin 
kan ik een belangrijke gids zijn.”  In-
middels is Saskia Driezen zelfstan-
dig uitvaartbegeleidster en regelt 
zij alle zaken die horen bij de uit-
vaart. Saskia is een prettige ge-
sprekspartner die vertrouwen uit-
straalt. Vriendelijk, de tijd neemt, 
een prettige stem heeft, zorgvul-
dig haar woorden kiest. Door haar 
levens- en werkervaring voel je je 
bij haar veilig en in goede handen 
en dát is nu net wat je als rouwen-
de nodig hebt. 
Janna van Zon  

digt een lekkere ‘troostprijs’: een 
appeltaart van Bakkerij Gewoon 
Doen. 

Tien dozen
Tot 15.00 uur op vrijdagmiddag 
2 oktober kunnen de kassabon-
nen nog in één van de tien dozen 
gestopt  worden. Schrijf je naam 
en telefoonnummer op de bon 
en maak kans. De dozen staan bij 
Total Copy Service in de Dorps-
straat, De Oude Veiling, in de 
Marktstraat, Banketbakkerij Mül-
ler aan de Stationsweg, Van der 
Schilden Lingerie op het Raad-
huisplein, Bertram Brood en Ban-
ket in de Punterstraat, Jips Win-
keltje / Tabakszaak Kees Boom-
houwer aan het Molenplein, 
Drogisterij Parfumerie Van der 
Zwaard, Shoeby, Siphra’s Studio, 
en Dierenspeciaalzaak Van de 
Zwaard, allen in de Zijdstraat. 

Gelukkige prijswinnaars
Op de vrijdagen 18 en 25 sep-
tember wonnen Tineke Kikkert 
en Elly Offerman de gigantische 
Goodie Box en konden de onder-
nemers Jelena van Baaren en Al-
ma de Jong verrassen met een 
appeltaartje. Deze dames werden 
gebeld en waren zeer gelukkig 
met hun prijs. De winnaars van 
de laatste trekking worden vrij-
dagmiddag 2 oktober na 15.30 
uur gebeld en bekend gemaakt 
via social media. Hierna is de sep-
tember-winactie afgelopen. 

LURA: Lunalaan en Uranusstraat
Geen burensamenzijn, wel 
aandacht voor elkaar
Aalsmeer - Al ruim 30 jaar hou-
den  LURA bewoners (Lunalaan 
en Uranusstraat) hun jaarlijkse 
burenbijeenkomst om even el-
kaar te ontmoeten, kennis te ma-
ken met nieuwe bewoners en de 

sociale contacten weer aan te 
halen. Dit gebeuren vindt/vond 
elk jaar plaats rond eind augus-
tus of begin september. Voor het 
jaar 2020 gooit het coronavirus 
helaas roet in dit burensamen-

zijn. De  ontmoeting gaat helaas 
niet door. Wel werden alle bewo-
ners onlangs bezocht door de or-
ganisatoren met een klein fles-
je wijn, een zak nootjes en een 
kaartje er aan: “We proosten 
maar op een andere manier. We 
kijken uit naar volgend jaar.” Zo 
gaan de bewoners in deze twee 
straten in de Hornmeer met el-
kaar om! Aandacht voor elkaar, 
samen sterk!
Gert Jan Smith

Handen ontsmetten, gegevens noteren
Postzegelvereniging houdt 
algemene ledenvergadering 
Aalsmeer - Op maandag 5 okto-
ber (voor zover de corona maat-
regelen het toelaten) houdt 
Postzegel Vereniging Aalsmeer 
haar maandelijkse bijeenkomst, 
in Het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat 6. Evenals in septem-
ber is het handen ontsmetten 

en gegevens noteren bij binnen-
komst.
Deze avond, die om 20.00 uur 
begint, staat in het teken van de 
jaarlijkse algemene ledenverga-
dering. Het bestuur is nog steeds 
op zoek naar mensen die het 
leuk vinden te assisteren op de 

ruilbeurs of het maken van het 
clubblad. Op de site www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl kan 
het clubblad in pdf-form gele-
zen worden, alsmede de veiling-
lijst en veel afbeeldingen van de 
diverse zegels die geveild gaan 
worden. Bij de vereniging kun-
nen ook nieuwtjes uit binnen- 
en buitenland besteld worden, 
evenals albumbladen, catalogus, 
etc. Met deze aankopen wordt 
de vereniging gesteund. Er is ui-
teraard koffie en een drankje ver-
krijgbaar in de zaal.
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Naar de beautysalon en fotoshoot
Opkikkerdag voor Lotte 
uit Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 26 sep-
tember was voor Lotte Manou (7) 
uit Kudelstaart, haar broertje Joas 
(5) en hun ouders een hele speci-
ale dag. Zij kregen namelijk hun 
eigen opkikkerdag! De ene na de 
andere verrassing stond deze dag 
op ze te wachten. Met als doel dat 
alle gezinsleden hun zorgen even 
kunnen vergeten. Lotte Manou 
is namelijk ziek, wat veel impact 
heeft op het hele gezin. Zater-
dag speelde de ziekte even géén 
hoofdrol en werd met elkaar vol-
op genoten!
Tijdens de Opkikkerdag werden 
Lotte Manou, Joas en hun ouders 
in het zonnetje gezet. Terwijl de 
dames zich lieten verwennen in 
de beautysalon, werden de he-
ren opgeleid tot echte brand-
weerlieden en was hun hulp hard 
nodig tijdens het blussen van de 
brand! ’s Middags mocht het ge-
zin stralen tijdens hun eigen fo-
toshoot, ze werden op de foto ge-
zet door een echte professione-
le fotograaf! Ook de rest van de 
dag stonden er allerlei leuke ver-
rassingen op het programma. Eén 
ding is zeker: Het is een onverge-

telijke dag geworden, waar het 
hele gezin nog lang van zal nage-
nieten!

Stichting Opkikker
Al sinds 1995 organiseren Stich-
ting Opkikker dagen voor gezin-
nen met een ziek kind. Helikop-
tervluchten, boeven vangen met 
de politie of omgetoverd wor-
den tot echte prinses: niets is tij-
dens deze opkikkerdagen te gek! 
Als je te horen krijgt dat je kind 
een chronische ziekte heeft, dan 
heeft dat impact op je héle ge-
zin. In deze periode is ieder licht-
puntje ontzettend belangrijk. Dat 
is precies wat de stichting doet: 
lichtpuntjes bieden, zodat de ge-
zinnen weer de kracht vinden om 
door te gaan. Inmiddels worden 
alweer 25 jaar opkikkerdagen ge-
organiseerd. Dit doet de Stich-
ting niet alleen. Met alle dona-
teurs, vrijwilligers, ambassadeurs, 
medewerkers, sponsoren, relaties 
en families wordt een keten van 
kracht gevormd en samen is dit 
prachtige jubileum bereikt!
Meer weten? Neem een kijkje op 
www.opkikker.nl

Karten, klauteren en bonte avond
Groep 8 De Ruimte start 
schooljaar met topkamp
Kudelstaart - Groep 8 van KC 
De Ruimte gaat al in september 
op kamp. Dit doet de school om 
de groepsvorming al aan het be-
gin van het jaar te ondersteunen. 
Van 21 tot en met 24 september 
was de groep in Lelystad. Daar 
was een prachtig kamphuis met 
heerlijke spelmogelijkheden. Het 
werd een superkamp. Het weer 
speelde mee, de sfeer was goed.
De kinderen startten met kar-
ten op de kartbaan. Dat vonden 
ze fantastisch. Rond het kamp-
huis was genoeg te klauteren 
en te klimmen. De dinsdag werd 

besteed aan bosspelen en bon-
te avond. De kinderen hadden 
daar leuke acts voor bedacht. 
Het werd die avond natuurlijk 
erg laat. Na een heerlijke lunch 
bij McDonalds sloten de kinde-
ren hun kamp af met een bezoek 
aan Jumpsquare. Op woensdag 
24 september werden de kinde-
ren weer bij school afgeleverd. Ze 
waren erg moe en enthousiast.
Om uit te rusten was er een dag-
je vrij geregeld. Vrijdag was ieder-
een weer op school om verhalen 
te delen. De kinderen noemden 
het een topkamp!

Coronaproof overvliegen 
bij Scouting Tiflo
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
26 september was het een groot 
feest bij Scouting Tiflo. Het jaar-
lijks terugkerend evenement 
overvliegen stond op het pro-
gramma. Dit betekent dat als je te 
‘oud’ bent voor je speltak je ver-
der gaat naar de volgende ou-

dere speltak. Normaal is dit een 
heel groot feest waar ook alle ou-
ders aanwezig kunnen zijn, maar 
in verband met Covid-19 was het 
programma dusdanig aangepast 
dat het overvliegen alleen met 
de kinderen en leiding gevierd is. 
Maar wat hebben ze het leuk ge-
had. Geblinddoekt via een touw, 
het klimtoestel op en dan van de 
glijbaan naar beneden zo naar 
de nieuwe speltak. Alle overvlieg 
kinderen werden hartelijk ont-
vangen door de scouts. Geluk-
kig had Tiflo iemand gevonden 
die van het hele spektakel foto’s 
heeft gemaakt. Aansluitend zijn 
de gidsen (meisjes 11 tot 16 jaar) 
met de leiding nog gaan zeilen en 
is er overnacht op het scoutingei-
land van Tiflo. Nieuwsgierig ge-
worden? Kijk op de website en/
of facebook-pagina van Tiflo. De 
groepen groeien behoorlijk hard. 
De scouting is naarstig op zoek 
naar extra leiding en diverse be-
stuursleden. 

Groep 8 OBS Kudelstaart
Loterij voor kampgeld
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
25 september hebben de kin-
deren van groep 8 van OBS Ku-
delstaart een loterij gehouden. 
Normaal gesproken organise-
ren de kinderen van groep 8 een 
startfeest. Hiermee halen zij geld 
op voor het kamp. Helaas kan 
het startfeest dit jaar niet door-
gaan. Om toch wat geld op te 
halen voor het kamp wat in mei 
gaat plaatsvinden hebben de jon-

gens en meiden alleen een lote-
rij opgezet. De leerlingen hebben 
een aantal weken loten verkocht. 
Vrijdag 25 september heeft de lo-
ting in de klas plaatsgevonden. 
Deze is gefilmd en staat op social 
schools van OBS Kudelstaart. De 
kinderen gaan de prijzen bezor-
gen. Alle winkels, restaurants en 
bedrijven die de loterij gespon-
sord hebben worden hartelijk be-
dankt door groep 8.

Nationale Kraanwaterdag
Gezond en lekker water 
drinken op De Brug
Aalsmeer - De kinderen van ba-
sisschool De Brug weten allemaal 
weer waarom water drinken zo 
lekker en goed voor je is. Zij de-
den op woensdag 23 september 
mee aan de Nationale Kraanwa-
terdag. Deze dag viel in de Drink 
Water Week die in de gemeente 
Aalsmeer is georganiseerd. 
Op woensdagochtend stond er 
een waterkar van het JOGG met 
drie soorten vers fruitwater op 
het schoolplein. De kinderen 
mochten proeven van alle smaak-
jes. Water drinken is heel gewoon 
op De Brug, want de kinderen 
drinken in de pauze alleen water 

en mogen de hele dag door hun 
waterfles op hun tafel houden. 
Zo wordt water drinken, in plaats 
van zoete drankjes, heel gewoon.
Deze week hebben de kinderen 
les gehad over het belang van 
water drinken en zuinig met wa-
ter omgaan. Ook de gemeente 
Aalsmeer vindt het belangrijk dat 
kinderen water drinken, zo blijkt 
uit de posters van Brug-leerling 
Julius, die als kinderburgemees-
ter op de posters van de Drink 
Water Week in de hele gemeen-
te staat. Ook na deze week blijven 
de kinderen van De Brug lekker 
water drinken! 

Nestkas in het 
Bos bouwen

Amstelland - Kom je eigen nest-
kast maken op zaterdag 10 okto-
ber tussen 12.00 en 15.00 uur in 
het Amsterdamse Bos. Oktober 
en november zijn perfecte maan-
den om een nestkast op te han-
gen. Vogels kunnen daar dan vast 
aan wennen. Hang je zelfgemaak-

te nestkast in je tuin of op je bal-
kon of geef hem cadeau. Deze ac-
tiviteit staat onder leiding van bos-
beheer, is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar en ouders/be-
geleiders en deelname kost 5 eu-
ro per persoon. Aanmelden via 
www.amsterdamsebos.nl, via 020-
2517840 of in De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5. Iedere woensdag 
tot en met vrijdag geopend van 
12.00 tot 17.00 uur en zaterdag en 
zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Handbalwedstrijd tegen Green Park
RKDES E1 blijft winnen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelde de E1 van RKDES de altijd 
beladen streekderby, uit tegen 
Green Park Aalsmeer. Dit seizoen 
is er tot nu toe al flink op los ge-
scoord en beide tot dusverre ge-
speelde wedstrijden waren ruim 
gewonnen. De verwachtingen 
waren dus hoog gespannen voor 
de derby! Vanaf het eerste fluit-
signaal was duidelijk dat de Ku-
delstaartse handballers niet naar 
Aalsmeer was gekomen om af te 
wachten. De formatie van Giel en 
Kitty zat er fel op en Tara en Lin-
de braken achter elkaar mooi en 
snel door de verdediging van 
Aalsmeer om met mooie sprong-
schoten te scoren. De stand liep 
dan ook snel op in het voordeel 
van RKDES. Op het eigen doel 
hield Lucy ondertussen veel bal-
len tegen. Extra knap, omdat zij 
normaal gesproken nooit keept. 
Anouk (moest de E2 versterken) 
en Indy (helaas een gebroken el-

leboog), normaal gesproken de 
doelverdedigers, konden allebei 
niet meedoen. RKDES speelde erg 
sterk in de eerste helft en na 20 
minuten klonk, gevolgd door luid 
applaus van de meegereisde sup-
porters van RKDES, het welver-
diende rustsignaal. In de tweede 
helft nam Chrystal plaats onder 
de lat en ook zij keepte de sterren 
van de hemel, met veel mooie en 
katachtige reddingen op sprong-
schoten van de Aalsmeerders. 
Het vermelden waard is het, dat 
zij in de eerste helft ook nog zelf 
een doelpunt wist te maken. On-
dertussen liep de score snel op en 
scoorden ook Kris en Anne nog 
knappe doelpunten. Door het 
sterke verdedigen en opbouwen 
van Dante en Rosalyn wist RKDES 
uiteindelijk ruim te winnen. De 
eindstand werd 5-16 en daardoor 
konden de winstpunten mee te-
rug genomen worden naar Ku-
delstaart!

Goud, zilver en brons
Eerste zwemwedstrijd 
minioren Oceanus
Aalsmeer - Het was even span-
nend of de wedstrijd wel door zou 
gaan, maar de eerste wedstrijd 
van de Oceanus minioren ging 
zondag 27 september toch echt 
van start in het Koning Willem 
Alexander zwembad in Hoofd-
dorp. Voor alle coronamaatrege-
len was een zeer uitgebreid pro-
tocol opgesteld wat nauwgezet 
gevolgd moest worden. Alle vol-
wassenen op 1,5 meter van elkaar. 
Dus ook de jury ten opzichte van 
de zwemmers. Maar het liep alle-
maal gesmeerd en de kinderen 
hielden zich er ook keurig aan. Zo 
begon de wedstrijd met een span-
nende estafette, luid klappend en 
zonder het gejuich. Beetje gek 
was het wel, maar ze zwommen 
er niet minder om. Het team met 
Soraya Lopes, Kiara Koster, Tom de 
Groot en Bram Stolk werd vierde, 
maar stiekem ook een beetje der-
de omdat de nummers twee en 

drie exact gelijk aantikten. De 100 
meter vrije slag werd een Ocea-
nus onderonsje met drie deel-
nemers. Bram Stolk, Ewan Krist 
en Derek de Vries werden twee-
de, derde en vierde met allemaal 
een mooi persoonlijk record. De-
rek de Vries behaalde vervolgens 
goud op de 100 meter schoolslag. 
En Bram en Ewan zilver en brons 
op de 100 meter wisselslag. Op de 
100 meter rug scherpten Aaron 
Elbaz en Christiaan Wegman ook 
hun persoonlijk record. Vera Kees-
sen trof oudere concurrentie op 
de 100 meter vrije slag, maar zet-
te een prachtig persoonlijk record 
neer en bij de 100 meter school-
slag verdiende zij een bronzen 
plak. Soraya Lopez, Sun Blesgraaf 
en Kiara Koster mochten allemaal 
naar het startblok voor de 100 me-
ter rugslag en Sun en Kiara verbe-
terden hun persoonlijke tijd en op 
de 100 meter schoolslag ging Kia-

ra met brons naar huis. Jens Bosse 
maakte zijn debuut op de 50 me-
ter vrije slag en zette een prach-
tige tijd neer. Een zeer succesvol-
le eerste wedstrijd voor de Ocea-

nus zwemmers. Komende zondag 
4 oktober is het de beurt aan de 
Oceanus Junioren voor hun eerste 
wedstrijd in Almere. Maar of die 
doorgaat? Afwachten...
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Online Schaken
Schots en daarna Scheef 
bij jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - Weer een ronde in 
de online jeugdcompetitie is ge-
speeld bij Schaakclub AAS. De 
partij Pieter versus David werd 
niet op tijd gespeeld en telt dus 
niet mee. Bryan tegen Marien 
kende eerst enige internet pro-
blemen en werd over gespeeld. 
De opening was een Vierpaar-
denspel en de rest van de partij 
kon meedingen in het WK Blun-
deren waar Marien de laatste 
maakte en Bryan won.
Luuk V versus Christiaan begon 
als een Russische opening die 

overging in een Vierpaardenspel 
dat tenslotte het Schots werd en 
daarna Scheef. Luuk zat nogal te 
knoeien, maar wist er een laat-
ste truc uit de tenen tegen aan 
te gooien en Christiaan liep mat. 
Luuk B tegen Pepijn was een in-
teressante partij, beginnend als 
een Tweepaardenspel werd het 
Italiaans, waarna Luuk B een stuk 
wist te winnen in het middenspel 
en dit bekwaam naar winst voer-
de. Kijk voor alle uitslagen en de 
stand op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Handbalcompetitie Jeugddivisie
Green Park DB1 op schot 
tegen Veneco Velo
Aalsmeer - Vanwege het toene-
mende risico met Covid besmet-
tingen worden de regels weer 
strakker aan getrokken en te-
recht. Landelijk worden meer-
dere wedstrijden afgelast van-
wege positieve gevallen. Green 
Park Aalsmeer DB1 speelde af-
gelopen zondag 27 september 
wel de eerste competitie wed-
strijd in de Landelijke Jeugddivi-
sie B-Jeugd. Het team van coach 
Björn Budding en Margot Höl-
scher wil graag hoge ogen gooi-
en en meedoen voor het lands-
kampioenschap. De eerste hor-
de is Veneco Velo uit Wateringen. 
Een gedegen tegenstander uit 
het verleden, maar de krachtsver-

houdingen zijn veranderd. Green 
Park Handbal heeft de laatste ja-
ren grote stappen gemaakt met 
deze lichting meiden. Het meren-
deel heeft inmiddels een debuut 
gemaakt bij Dames 1 in de Eer-
ste Divisie en dat is terug te zien 
in de wedstrijd. Green Park do-
mineert vanaf het begin het spel. 
Vloeiende aanvallen, messcherpe 
breaks en stevig verdedigen lei-
den tot een 32-9 winst (rust was 
17-4). Daarmee nestelen de mei-
den zich direct aan de top van 
het klassement. Nu hopen dat de 
competitie doorgang kan blijven 
vinden, maar het gevaar van co-
rona en afgelastingen ligt in het 
verschiet. 

Donderdags competitie in De Reede
Thomas wint weer bij 
Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen donder-
dag was het de tweede compe-
titie avond van Sjoelclub Rijsen-
hout. Met een totaal van 35 deel-
nemers was er weer een goede 
bezetting. Maar door het gebruik 
van ook de kleine zaal was er vol-
doende ruimte om de door coro-
na gestelde eisen de bakken te 
gebruiken. Na het sjoelen was er 
nog een feestelijk moment door 
het aanbieden van een drankje 
door Elly en Gert vanwege hun 60 
jarige huwelijk. Hiervoor nog veel 
dank namens het bestuur, de le-
den en de bediening. 
De uitslag van afgelopen avond 
was in de hoofdklasse, op één, 
heel verrassend of misschien ook 
wel niet, Thomas van Brakel met 
1953 punten, op twee Marry Ver-
hoeven met 1936 punten en als 
derde met minimaal verschil Eliza 
de Jong met 1935 punten. In de 

A-klasse werd Gert Lanser eerste 
1664 punten, Elly Lanser twee-
de met 1622 punten en Arnold 
v.d Linden derde met 1619 pun-
ten. In klasse B werd  Leo van 
Faassen winnaar met 1765 pun-
ten, op twee Marjo Sijm met 1667 
punten en op drie Nel Joore met 
1632 punten. In klasse C was As-
trid Overbeek de sterkste met 
1583 punten, gevolgd door Bri-
gitte Hoogeboom met 1574 pun-
ten en op drie Ruud Maas met 
1509 punten. 
Tenslotte de D-klasse en hier 
werd Diny Mans de winnaar met 
1408 punten,op twee Greet Kooy 
met 1396 punten en de derde 
plaats was voor Cor Mouwerik 
met 1360 punten. 
De volgende speelavond is op 
donderdag 8 oktober in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Aanvang is 19.30 uur. 

Voetbal zaterdag
Benauwde overwinning 
FCA op Jong-Holland
Aalsmeer - FC Aalsmeer (zater-
dag) liet zijn supporters in Alk-
maar weer lang in het ongewisse. 
In de laatste minuut van de wed-
strijd tegen Jong-Holland was het 
Berry Kramer die met een fraaie 
kopbal de overwinning op het 
scorebord bracht en de verdien-
de drie punten naar Aalsmeer 
mee nam. Gemakkelijk ging het 
allemaal niet. Jong-Holland is een 
vechtersploeg. Zij kan 90 minu-
ten lang haar tegenstander opja-
gen. Vooral de middenvelders Di-
anto Kuiper en Martijn Wierenga 
gaan voorop in de  strijd, meestal 
op het randje maar zij hebben er 
wel succes mee. FC Aalsmeer pro-
beerde het voetballend op te los-
sen, maar kreeg  gewoon de kans 
niet om een aanval op te zetten. 
Vaak werd Aalsmeer door twee of 
drie spelers van Jong-Holland af-
gejaagd. Het werd een onrustige 
wedstrijd van twee verschillende 
spelstijlen. Jong-Holland was de 
eerste 10 minuten het meest aan 
de bal. Het was echter Aalsmeer, 
die in de 8ste minuut toen Calvin 
Valies op links langs drie verdedi-
gers opstoomde en zijn voorzet 
via de schouder van verdediger 
Jay Haanraads achter zijn eigen 
doelman Nick Blauw in het doel 
plofte, de 0-1 op het scorebord 
bracht. Het maakte Jong-Holland 
niet uit. Onverdroten hanteer-
de men de lange bal van achter 
uit en zette druk op de Aalsmeer 
verdediging waar Mark Rutgers 
en Daan Duizendstra deze mid-
dag de hoofdrol voor zich op-
eiste. Wissel 21ste minuut: Mike 
Dam voor de geblesseerde Calvin 
Koster. Bij de zoveelste vrije trap 

tegen Aalsmeer rommelde het 
achterin en kon ook Nick van der 
Wiel de bal niet klemvast krijgen 
en gaf Luc Straathof van Jong-
Holland het beslissende ‘tikkie’ en 
werd het 1-1. Qua beleving ver-
diend. Calvin Valies van Aalsmeer 
had in de 43ste minuut de 1-2 
moeten maken, maar alleen voor 
doelman Nick Blauw strandde hij 
(een uitstekende doelman). Het 
duurde bij Aalsmeer allemaal net 
te lang bij de beslissende pass 
en bleef het 1-1 na 45 minuten. 
De tweede helft begon met een 
wissel bij Aalsmeer: Tijn de Bruin 
voor Daan Vaneman. Aalsmeer 
begon langzaam terrein te win-
nen, maar was nog niet overtui-
gend. De counters van Jong-Hol-
land bleven gevaarlijk. Een uit-
slag was nog niet aan te geven. 
Dit was voetbal tegen inzet. Wis-
sel 80ste minuut: Thomas Stein-
hart voor Rachid el Yaghmou-
ri (onzichtbaar). Aalsmeer kreeg 
kans op kans in die laatste 10 
minuten van de wedstrijd. Ber-
ry Kramer op de paal, Calvin Va-
lies op de lat en Mike Dam vrij 
voor Nick Blauw konden het sco-
rebord niet bewegen. Aalsmeer 
kreeg niet waar het recht op had. 
Tot die 90ste minuut. Uit een vrije 
trap op links van Mike Dam was 
het Berry Kramer die bij de twee-
de paal grandioos inkopte: 1-2. 
De ontlading was begrijpelijk bij 
de spelers en ook bij de suppor-
ters. Komende zaterdag 3 okto-
ber speelt FC Aalsmeer thuis te-
gen FC Zaandam aan de Beetho-
venlaan. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur.
Jack van Muijden

Basketbalcompetitie
Heren 1 pakt weer winst
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
waren alle basketbalwedstrijden 
van Aalsmeer thuis in de Proos-
dijhal. De Heren 1 speelde te-
gen The Challengers uit Hoofd-
dorp. Aalsmeer begon de wed-
strijd goed met een driepunter 
van Sebastiaan Stokman en liep 
uit naar een 7-0 voorsprong. The 
Challengers herpakte zichzelf 
goed en maakte een paar drie-
punters en mooie schoten. De 
eerste helft eindigde met 34-22 
voor Aalsmeer. In de tweede helft 

liep Aalsmeer verder uit, zelfs met 
grote tegenstand van The Chal-
lengers die zich van hun beste 
kant liet zien. Door goede scho-
ten van Sebastiaan Sargis en Va-
lentijn Stokman, met assists van 
Thijs Buskermolen en Jim Com-
mandeur, eindigde de wedstrijd 
met 60-46 in het voordeel van 
Aalsmeer. Meedoen met een oe-
fentraining bij de Heren? Dit kan 
op dinsdag in de Waterlelie sport-
hal of op donderdag in de Bloem-
hof van 20.30 tot 22.00 uur.

Basketbalcompetitie 
U14-1 van BVA dapper 
ten onder tegen HBC
Aalsmeer - Na één nederlaag en 
één overwinning op zak moest 
er afgelopen zondag door de 
U14-1 van Basketbal Vereniging 
Aalsmeer gestreden worden te-
gen HBC uit Heerhugowaard in 
de Proosdijhal te Kudelstaart. De 
thuisploeg trad aan met de vol-
gende spelers: Yaro, Joris, Alek-
sandra, David, Bas en Rijck. De 
spelers van HBC waren duide-
lijk goed op elkaar ingespeeld 
en waren ook in de lengte een 
stukje groter en begonnen sterk. 
Aalsmeer kreeg ook zeker heel 
veel kansen, maar het leek wel of 
de basket aan deze kant een stuk 
kleiner was en veel ballen stuiter-
de de verkeerde kant van het net 
op. Er is toch prima tegenstand 

geboden en alle spelers van 
Aalsmeer hebben een keer we-
ten te scoren. Eindstand was uit-
eindelijk 35 -53 voor de gasten uit 
Heerhugowaard. Absoluut geen 
schande. Nu even twee weken 
rust en dan gaat de U14-1 er weer 
een mooie wedstrijd van maken. 

Uitslagen wedstrijden Jeugd:
U12 BVA - D.W.V. X12: 49-38 
U14-2 BVA - OG X14-3: 16-61
M16 BVA - D.M.V. M16-2: 85-58
V16 BVA - Harlemlakers: 45-15

Meedoen met een oefentraining 
van de U14, U16 of U18? Dit kan 
op dinsdag in sporthal de Wa-
terlelie of op donderdag in de 
Bloemhof van 18.30 tot 20.30 uur. 

Voetbalcompetitie Dames
FCA verliest onnodig van 
VVA/Spartaan: 3-6
Aalsmeer - Zaterdag 26 septem-
ber speelden de FCA VR.1 thuis 
tegen de VR.1 van VVA/Spartaan 
uit Amsterdam. De wedstrijd be-
gon schokkend voor de FCA 
vrouwen, want na een minuut 
spelen vloog een hoge VVA/Spar-
taan voorzet over FCA keepster 
Melissa in het doel:  0–1. Na dit 
doelpunt ontspon er een gelijk 
opgaande wedstrijd met kansen 
voor beide doelen. Een FCA ge-
lijkmaker zat er zeker in, maar er 
werd slordig met de kansen om 
gesprongen. VVA/Spartaan pro-
beerde met snelle uitvallen hun 
voorsprong uit te bouwen, maar 
de FCA defensie gaf niets weg, 
zodoende brak de rust met 0-1 
aan. Na de rust een feller FCA, dat 
resulteerde in de 10e minuut in 
een fraaie gelijkmaker gescoord 
door FCA aanvalster Melissa: 1-1. 
De FCA vrouwen bleven de VVA/
Spartaan defensie onder druk 
zette en kregen in de 18e minuut 
loon naar werken. FCA spits Nico-
le werd met een prachtige steek-
pass aan gespeeld, waarop de 
VVA/Spartaan keepster haar doel 
uitsnelde om het gevaar te blok-
keren, maar slimme Nicole ver-
schalkte de VVA/Spartaan keep-
ster met een mooie boogbal: 2-1. 
De vreugde bij de FCA vrouwen 

was van korte duur, want een mi-
nuut na de FCA treffer verzuim-
de FCA verdedigster Laura de bal 
gewoon in een duel over de zij-
lijn te schieten waardoor er een 
klutsbal ontstond en de VVA/
Spartaan aanvalster simpel de 
2-2 kon scoren. Bij de FCA vrou-
wen kwam deze makkelijke ge-
lijkmaker mentaal keihard aan, 
want het gehele FCA team stort-
te als een kaartenhuis in elkaar. 
De VVA/Spartaan vrouwen ro-
ken hun kans en overrompelden 
keer op keer de FCA defensie. In 
20 minuten tijd scoorden de VVA/
Spartaan vrouwen liefst vier keer 
en brachten daarmee de stand 
op 2-6. Een paar minuten voor 
het einde kreeg FCA een hoek-
schop. De bal werd in het VVA/
Spartaan doelgebied geschoten 
waar een scrimmage ontstond. 
De VVA/Spartaan keepster raakte 
hierdoor de kluts kwijt en from-
melde de bal in haar eigen doel: 
3-6. Kort na dit doelpunt floot de 
scheidrechter voor het einde. 
Jammer dat de FCA dames na een 
vervelende tegentreffer de kop-
pies lieten hangen. Gezien het 
eerste kwartier in de tweede helft 
is deze uitslag zeker geflatteerd. 

Verslag en foto: Ruud Meijer 

FCA aanvoerster Nicole scoorde met een fraaie boogbal: 2–1.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 3 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - F.C. Zaandam 1 14.30 u
F.C.A. 2 - W.V.H.E.D.W. 4 11.45 u
F.C.A. 3 - F.C. V.V.C. 3 12.00 u
F.C.A. 4 - Argon  6 14.30 u
Argon 9 - F.C.A. 5 14.30 u
F.C.A. 6 - s.v. R.A.P. 14 14.30 u
ZO United - F.C.A. 35+1 15.00 u
Badh.dorp 45+ - FCA 45+ 15.00 u
Vrouwen
O.S.V. V1 - F.C.A. V1 13.00 u
F.C.A. V2 - Buitenboys V1 12.00 u
Geuzen.MM V1 - F.C.A. V3 13.15 u

Het eerste team van R.K.D.E.S. had afgelopen zondag 27 september de 
voetballers van Stompwijk op bezoek aan de Wim Kandreef. Het publiek 
langs de lijn kreeg een spannende wedstrijd te zien, die de Kudelstaartse 
ploeg uiteindelijk wist te winnen met 3-1. Foto: www.kicksfotos.nl

R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 - A’veen V1 13.30 u
S.C.W. 
A.D.O.’20 1 - S.C.W. 1 15.00 u
S.C.W. 2 – V.E.W. 2 12.00 u
S.C.W. 3 - Kockengen 2 14.30 u
Bloemendaal 2 - S.C.W. 4 15.00 u
F.C.A. 8  - S.C.W. 5 14.30 u 
S.C.W. 45 +1 - H.F.C. 45+1 14.30 u

Zondag 4 oktober:
F.C. AALSMEER
Stompwijk’92 1 - F.C.A. 1 14.00 u
H.S.V.’69 4 - F.C.A. 3 14.00 u
R.K.D.E.S.
S.E.P. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
D.O.S.R. 3 - R.K.D.E.S 2 12.30 u 
Hillegom 11 - R.K.D.E.S. 4 13.00 u

Volleybalcompetitie jeugd
Oradi en K.V.A. verdelen 
de punten: 2-2
Aalsmeer - Maanden zijn voorbij 
gegaan zonder dat er een wed-
strijd gespeeld kon worden, maar 
afgelopen zaterdag was het voor 
het eerst in maanden weer zo ver! 
De volleybal meiden van MA2 
mochten in Amsterdam de are-
na in!.En wat hadden ze er een zin 
in! Het werd een prachtige span-
nende wedstrijd tegen K.V.A MA1 
waarbij iedere set spannend was 
wie deze uiteindelijk zou winnen. 
Er werd fel om ieder punt gestre-
den door Melissa, Kim, Norah, Bo, 
Julia, Floor en Noah onder de be-

zielende leiding van coach Ri-
chard. Na dik anderhalf uur wer-
den de punten uiteindelijk ver-
deeld: 2-2. Een stand die gezien 
de wedstrijd ook verdiend was. 
De meiden gingen dan ook tevre-
den naar huis en zien uit naar de 
volgende wedstrijd tegen Sma-
shing Velsen! Lijkt het jou ook 
leuk om een keer te komen vol-
leyballen bij Oradi/Omnia? Je 
bent van harte welkom. Check 
de website van Omnia 2000 voor 
trainingstijden en meer informa-
tie: www.svomnia.nl.
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Voor tweede keer in categorie senioren
Daniël Giacon Nederlands 
Kampioen floretschermen
Aalsmeer - Op 26 en 27 sep-
tember werden de Nederlandse 
Kampioenschappen schermen 
gehouden in Sporthallen Zuid 
in Amsterdam. Het evenement 
werd vanwege COVID-19 zonder 
publiek en onder strikte veilig-
heidsmaatregelen gehouden. 
Daniël Giacon van SchermCen-
trum Amsterdam (SCA) won 
het NK op het wapen floret. De 
Aalsmeerder staat eerste op de 
Nederlandse ranglijst en was 
daarom vrijgesteld voor de voor-
rondes op zaterdag. 
Giacon begon de finale op zon-
dag met een 15-1 overwinning. 
Vervolgens won hij in een span-
nende partij met 15-11 en wist 
hij de halve finale met een 15-5 
overmacht te winnen. De finale 
mondde uit in een hele tactische 
partij. Uiteindelijk werd de uitslag 
10-7 in het voordeel van Giacon. 
Dit is de tweede keer dat de 19-ja-
rige Giacon Nederlands kampi-
oen is bij de senioren. Daarnaast 
schreef hij ook vele gouden me-
dailles op zijn naam bij de jeugd. 
De laatste wedstrijd die hij speel-
de waren de Europese Jeugd-
kampioenschappen eind februa-
ri, waar hij de top 8 bij de catego-
rie U20 bereikte. 

Op de Wereld Jeugdkampioen-
schappen wilde Giacon zijn in-
ternationale carrière bij de jeugd 
afsluiten, maar toen werden we-
reldwijd alle wedstrijden door 
het coronavirus stilgelegd. Gia-
con is wel door blijven trainen. 
Eerst een periode thuis en van-
af juni weer bij de club. “Ik miste 
de toernooien heel erg. Normaal 
ben ik om de week actief op een 
wedstrijd en nu had ik opeens 
een half jaar niets. Het is dan ook 
super om de eerste wedstrijd na 
zo’n lange tijd te winnen en om in 
deze rare tijd de Nederlandse titel 
te mogen behalen.” 
Meer informatie is te vinden op 
www.danielgiacon.nl
Foto’s: Dora Barens

Poel’s Eye in Proosdijhal Kudelstaart
Gerard en Peter in finale
Kudelstaart - De eerste speel-
avond van het seizoen van dart-
club Poel’s Eye in de sporthal van 
Kudelstaart de Proosdijhal werd 
gewonnen door Martin Bax. Hij 
won de finale van Kilian Broeren. 
Hij sloeg hiermee een dubbelslag, 
want de eerste speelavond was te-
gelijkertijd ook de Open Kudelaart 
2020. Op het tweede niveau stre-
den Rene Kruit en Tjitte Miedema 
tegen elkaar. Rene trok uiteinde-
lijk de winst naar zich toe. Pietje 
van Overbruggen was na een jaar 
afwezigheid weer boven water 
komen drijven en bereikte gelijk 
knap de halve finale van het derde 
niveau. Ook Rene van Veen strand-
de in dit stadium. De finale ging 
tussen Tibor Hogervorst en Huib 
Gootjes. Deze finale was feitelijk 
de finale van de verliezersronde 
van de Open. Het was dat Marco 
Cornelisse in de halve finale van de 
winnaarsronde verloor, anders had 
heel poule B van het begin van de 
avond in de finales van de Open 
beland. In de poule won Tibor nog, 
maar zoals zo vaak waren de rol-
len aan het eind van de avond om-
gedraaid. Zodoende werd Huib de 
winnaar van de verliezersronde 

van de Open. Maar omdat het dus 
tevens een gewone speelavond 
was, was er nog een vierde niveau. 
De finale werd bezet door twee 
nieuwkomers van dit seizoen : Pe-
ter Kamerlink en Gerard Elderen-
bosch. De winnaar werd uiteinde-
lijk Gerard. De corona-maatrege-
len zorgen ondertussen voor toe-
nemende onzekerheid. Hierdoor is 
de Poel’s Eye genoodzaakt te wer-
ken met een maximum en van te 
voren inschrijvingen. Op de web-
site www.poelseye.nl is nadere in-
formatie te vinden.

Winnaar Gerard Elderenbosch 
naast �nalist Peter Kamerlink.

Handbal eerste divisie in De Bloemhof

Hercules tegenstander 
van Greenpark Dames 1
Aalsmeer - Dames 1 van Green 
Park handbal zou afgelopen za-
terdag 26 september een uit-
wedstrijd spelen. De Aalsmeer-
se handbalsters zouden afrei-
zen naar Amsterdam om het op 
te nemen tegen de koploper in 
de eerste divisie, V.O.C. Helaas is 
de wedstrijd komen te vervallen, 
zo werd zaterdag in de ochtend 
bekend gemaakt. Dit in verband 
met een positieve corona-test bij 
V.O.C. De wedstrijd gaat later in-
gehaald worden. 
Komende zaterdag 3 oktober 
wacht weer een thuiswedstrijd in 
De Bloemhof. Greenpark Dames 
1 gaat de strijd aan tegen Her-
cules uit Den Haag van 19.15 tot 
20.45 uur. Publiek is vanwege co-
rona niet welkom in de sporthal. 
De wedstrijd wordt uitgezonden 
via livestream.

Heren 1 twee keer vrij
Ook Heren 1 had onverwachts 
enkele dagen vrij. De uit-wed-
strijd tegen Hurry Up in Pannin-
gen ging niet door. Eén van de 
spelers van dit team bleek po-
sitief getest op corona waar-
door de handballers in quaran-
taine moesten. Pas een dag voor 
de wedstrijden mochten de trai-
ningen hervat worden en dat 
was vrij kort voor de wedstrijd. 
Er is inmiddels een nieuwe da-
tum geprikt. Op dinsdag 13 okto-
ber ontvangt Hurry-Up het team 
van Aalsmeer in Zwartemeer. De 
wedstrijd tegen Kras Volendam, 
die afgelopen dinsdag 29 sep-
tember gespeeld zou worden, is 
eveneens niet doorgegaan. Deze 
werd twee dagen ervoor afgelast. 
Wanneer de twee teams elkaar nu 
treffen is nog niet bekend. 

Op dinsdag in buurthuis ‘t Middelpunt
Raymond van der Weiden 
wint toch weer dartavond
Aalsmeer - Op 22 september wa-
ren er voldoende dartspelers in 
het Middelpunt om twee leuke 
poules te maken. Vincent Beuk-
man heerste in de ene poule ten 
koste van Kees de Lange en Ger-
ben de Vries. Gerben slaagde er 
wel in om tegen Kees een ver-
rassende uitgooi van 94 te ma-
ken. In de andere poule was Ray-
mond van der Weiden, na een 
wat moeizame start, toch onge-
slagen de beste. Victor van Schie 
en Peter Bakker eindigden met 
evenveel punten, maar Victor had 
van Peter gewonnen dus ging hij 
door  naar de winnaarspoule. Ben 
van Dam is nog steeds zoekende 
naar de goede vorm. 
In de verliezersronde gooide Ger-
ben tegen Ben nog een prachti-
ge 109-finish uit, maar Peter wist 

van beide heren te winnen. Kees 
de Lange kon in de winnaarspou-
le wel 1 leg afsnoepen van Vin-
cent Beukman, maar voor de 
rest moest hij het onderspit del-
ven. Victor van Schie won dus van 
Kees, doch verloor van de beide 
finalisten Raymond en Vincent 
en werd daardoor derde. Het du-
el Raymond tegen Vincent moest 
de beslissing brengen en on-
danks een knappe 180-score kon 
Vincent het niet bolwerken en zo 
won Raymond met 3-1 deze dart-
avond.
Iedereen vanaf 16 jaar, die zin 
heeft in een ontspannen avond-
je darten, wordt met open armen 
ontvangen in buurthuis ‘t Middel-
punt aan de  Wilhelminastraat 55. 
Elke dinsdagavond om 19.45 uur.  
Entree 2,50 euro.

Plaatselijke zaalvoetbalcompetitie
ZABO gestopt na 44 jaar
Aalsmeer - Jarenlang ging eind 
september de ZABO zaalvoetbal-
competitie van start met de eer-
ste speelronde van het nieuwe 
seizoen. Dit jaar was daar echter 
geen sprake van, want de ZABO 
Aalsmeer is namelijk opgeheven. 
Na 44 seizoenen is er einde geko-
men aan de plaatselijke zaalvoet-
balcompetitie die werd opgericht 
in het jaar 1976.
De voornaamste reden dat er 
géén ZABO meer bestaat ligt in 
het feit dat er géén bestuur meer 
is. De bestuursleden (die zich de 
laatste jaren enorm hebben inge-
zet om de ZABO te organiseren 
en draaiende te houden) hadden 
tijdens het afgelopen seizoen be-

sloten om de bestuursfuncties 
neer te gaan leggen. Dit was ruim 
van te voren te kennen gegeven 
aan alle betrokken teams en deel-
nemende zaalvoetballers. Vervol-
gens werd iedereen in de gele-
genheid gesteld om zich aan te 
melden voor een nieuw te vor-
men bestuur. Helaas zijn hierop 
geen reacties binnengekomen, 
hetgeen betekent dat er geen 
nieuw ZABO seizoen wordt geor-
ganiseerd. De vereniging zal (als 
alle nog lopende zaken zij afge-
handeld) worden ontbonden. Op 
de website (www.zaboaalsmeer.
nl) wordt iedereen bedankt voor 
zijn/haar bijdrage aan 44 jaar ZA-
BO-competitie. 

Winst Coby en 
Jopie op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjas-
sen en jokeren staan op het pro-
gramma en nieuwe spelers zijn 
van harte welkom.

Korfbalcompetitie, derde klasse
VZOD/FIQAS twee maten 
te groot voor Gemini
Kudelstaart - De korfballers van 
VZOD/FIQAS namen het afgelo-
pen weekend op tegen Gemi-
ni, dat met nul punten hekken-
sluiter is in de competitie. Op pa-
pier leek het dus een eenvoudige 
wedstrijd te gaan worden, maar 
de ploeg van Gert Krook moest 
desalniettemin waken voor on-
derschatting. Een kat in het nauw 
maakt immers rare sprongen, dus 
was het zaak voor de thuisclub 
om geconcentreerd en fel van 
start te gaan.
De wedstrijd begon veelbelo-
vend. Al snel stond VZOD/FIQAS 
op een comfortabele 5-0 voor-
sprong tegen de korfballers uit 
Gouda. De score liep in de eer-
ste helft aardig op, zonder tegen-
stand van Gemini, dat slechts drie 
keer trefzeker zou zijn in de eer-
ste dertig minuten van de wed-
strijd. Bij de blauwzwarten bleef 
het niet bij die vijf doelpunten; 
sterker nog, VZOD/FIQAS vond 
maar liefst zestien maal de korf 

in het eerste bedrijf, waardoor de 
spelers met een 16-3 ruststand 
de kleedkamers in gingen. He-
laas viel de concentratie weg in 
de tweede helft, waardoor Gemi-
ni steeds meer aan korfballen toe 
kwam. Tien minuten in de twee-
de helft had de uitploeg er drie 
gemaakt en VZOD/FIQAS slechts 
één: 17-6. Uiteindelijk kwam de 
club uit Kudelstaart wat meer op 
stoom, maar het niveau van de 
eerste helft werd niet meer ge-
haald. Beide ploegen wisten in de 
tweede helft zes keer de korf te 
vinden. Al om al bleven de pun-
ten na een uitstekende eerste 
helft dik verdiend in Kudelstaart, 
met als gevolg dat VZOD/FIQAS 
naar de derde plek is gestegen op 
de ranglijst in de derde klasse.
Komend weekend speelt VZOD/
FIQAS uit tegen Paal Centraal, de 
nummer twee op de ranglijst. He-
laas mogen er vanwege de coro-
namaatregelen geen supporters 
mee naar Delft.

Wielrenners bijna klaar met seizoen
Broers Geleijn doen het 
goed in topklassiekers
Rijsenhout - Wielrenner Owen Ge-
leijn uit Rijsenhout is afgelopen za-
terdag 35ste geworden in de Om-
loop van de Braakman, de laat-
ste topcompetitie race van het in-
gesnoerde seizoen. In de wed-
strijd over Zeeuws-Vlaamse pol-
derwegen, twintig kasseistroken 
en tien gravelpaden viel de beslis-
sing na veel aanvalspogingen pas 
in de slotfase. Achter vijftien kop-
lopers eindigde Geleijn van oplei-
dingsteam Jumbo-Visma met klei-
ne achterstand in het sterk uitge-
dunde peloton. Er waren 167 eli-
terenners van start gegaan, slechts 
71 reden de wedstrijd uit. Van hen 
was Coen Vermeltfoort in finish-
plaats Philippine de snelste. Owen 
Geleijn doet woensdag 7 oktober 
mee aan het individueel NK tijd-

rijden voor beloften in Emmen, de 
laatste wedstrijd van het nationale 
wegseizoen. Tristan Geleijn, broer 
van Owen, klasseerde zich knap 
als 23ste in de klassieke Omloop 
van Noord-West Overijssel voor ju-
nioren. De race werd beslist in de 
sprint van een omvangrijke groep. 
UWTC-veteraan John Tromp uit Ku-
delstaart werd afgelopen zondag 
in Gouda bij de zestigplussers na 
een pelotonsprint zesde. Bij jeugd-
wedstrijden in Amstelveen was er 
in de oudste categorie een tiende 
plek voor Kudelstaarter Jari Busker-
molen en een elfde voor zijn dorps-
genoot Sven Ozinga. In de groep 
10- en 11-jarigen raakte Aalsmeer-
se Jytte Timmermans betrokken bij 
een val in de laatste bocht voor de 
finish en werd niet geklasseerd.Jytte Timmermans bij jeugdwedstrijd in Amstelveen. Foto: UWTC

Tafeltenniscompetitie
Weer winst Bloemenlust 2
Aalsmeer - Bloemenlust 2 blijft 
de ruime overwinningen aaneen 
rijgen, met nu een 1-8 uitzege op 
Het Noothweer 10. Danny Knol 
en Dirk Biesheuvel bleven weder-
om ongeslagen. Ed Couwenberg 
moest na een spannende strijd 
één tegenstander feliciteren. 
Bloemenlust 3 speelde thuis te-
gen TSTZ Haarlem 5 en verloor 

nipt met 4-5. Horst Krassen won 
twee partijen, waarvan een met 
11-8 in een beslissende vijfde 
game. 
Irene Gerritsma en Philippe Mon-
nier wisten beiden één tegen-
stander te verslaan. Philippe was 
dicht bij een tweede punt, maar 
moest zich met 8-11 in de vijfde 
game gewonnen geven.

Damliefhebbers van harte welkom
Dammers van K&G halen 
met moeite een dam
De Kwakel - Het viel de eerste 
dammiddag in ‘t Fort De Kwa-
kel niet mee om aan de overkant 
van het bord te komen. De tafels 
waren in verband met de coro-
na maatregelen in de lengte ge-
plaatst, als men dan de damlijn 
bereikte viel het niet mee om je 
schijf tot dam te kronen. Dit huza-
renstukje wist Kees Harte met ui-
terste inspanning te bewerkstelli-
gen en daarna snel zijn partij te-
gen Bert van Wermeskerken te 
beslissen. Kees gaat nu als koplo-
per het nieuwe seizoen van dam-
club K&G in. Het toptreffen tussen 
de beide Wimmen, Wim Keessen 
en Wim Konst, ontaardde uitein-
delijk in remise.  De huidig kam-
pioen Wim Konst, gratis een jaar 
verlengd door het afgebroken 
seizoen van het afgelopen jaar, 
moest doorvoor al de verdedi-
gende zeilen bijzetten. Vanwege 
het oneven aantal dammers was 
Adrie Voorn veroordeeld tot The-
odoor, de damcomputer. Met eni-
ge moeite kon Theodoor op gang 

worden gebracht, lege batterijen? 
In verloren stelling gaf Theodoor 
er vervolgens de brui aan, com-
puternerd Wim Konst mag de ko-
mende week proberen Theodoor 
tot leven te wekken anders is de 
toch al zo kleine club weer een 
dammer armer. Volgende week 
is er weer een dammiddag in ‘t 
Fort, damliefhebbers zijn van har-
te welkom vanaf 13.15 uur. Inlich-
tingen Adrie Voorn 0297-568472.

Koploper Kees Harte met pet.

Op donderdag 24 september is 
het jokeren gewonnen door Jo-
pie de Grauw met 75 punten, ge-
volgd door Trudy Knol met 463 
punten. Bij het klaverjassen was 
de hoogste eer voor Coby Weer-
denburg met 5339 punten, Greet 
de Jong werd met 5258 punten 
tweede en Loes Versteeg met 
5184 punten derde. Kom gerust 
eens kijken. Voor inlichtingen: 
Hans van Schuilenburg, penning-
meester: 06-12699009.






	40_ED1_PAG03
	40_ED1_PAG04
	40_ED1_PAG05
	40_ED1_PAG07
	40_ED1_PAG11
	40_ED1_PAG13
	40_ED1_PAG15
	40_ED1_PAG17
	40_ED1_PAG19
	40_ED1_PAG21
	40_ED1_PAG23
	40_ED1_PAG25
	40_ED1_PAG27
	40_ED1_PAG28



