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Aalsmeer - In de afgelopen tijd is er gewerkt 
aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Deze 
agenda bepaalt het beleid voor verkeer en 
vervoer voor de komende jaren en heeft als 
doel een toekomstbestendig, bereikbaar, leef-
baar en verkeersveilig Aalsmeer. Vanaf vrijdag 8 
oktober aanstaande tot en met vrijdag 5 
november ligt de Mobiliteitsagenda ter inzage 
en kan iedereen hierop reageren. De agenda 
laat via drie uitgangspunten, bereikbaar, 
verkeersveilig en toegankelijk en innovatief 
duurzaam bereikbaar, zien hoe de verkeerstoe-
komst van Aalsmeer eruit ziet.

Veilige wegen
Wethouder Robert van Rijn: “Om Aalsmeer 
bereikbaar en toekomstbestendig te houden 
werken we aan een goed wegennet en goede 
(logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt 

in goed onderhoud, veilige wegen voor auto, 
fi ets en loper en goede openbaar vervoer 
verbindingen. Op dit moment lopen er veel 
infrastructurele projecten in Aalsmeer om zo 
het achterstallige onderhoud in te lopen en 
Aalsmeer toekomstbestendig bereikbaar te 
houden. Om ook op nieuwe ontwikkelingen 
zoals nieuwe vormen van logistiek, de elektri-
sche fi ets en auto en de groei van Aalsmeer in 
te spelen is nieuw mobiliteitsbeleid voor Aals-
meer belangrijk.” 

Maatregelen en richtingen
De agenda noemt aan de ene kant concrete 
maatregelen en richtingen en aan de andere 
kant laat de agenda ook ruimte voor invulling. 
Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op 
de exacte gevolgen van grote infrastructuurpro-
jecten als de Burgemeester Kasteleinweg, 
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Middenweg en Burgemeester Hoff scholteweg 
en de langetermijngevolgen van de corona-
pandemie voor verkeer en vervoer die nu nog 
niet bekend zijn. 

Vervolgtraject
Na afl oop van de reactietermijn worden de 

inspraakreacties beantwoord in een ‘Nota van 
Beantwoording’. Vervolgens legt het college van 
burgemeester en wethouders naar verwachting 
in december 2021 alle stukken ter besluitvor-
ming voor aan de gemeenteraad. De Mobili-
teitsagenda is vanaf vrijdag te bekijken op de 
website: www.aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda.’’
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Bus rechtdoor
De rotonde bij de Van Cleeffkade 
maakt, samen met de rotondes bij de 
Aalsmeerderbrug, de Dorpsstraat, de 
Burgemeester Hoffscholteweg, de 
Ophelialaan en de Zwarteweg, 
onderdeel uit van de totaal zes 
rotondes die het afgelopen jaar zijn 
aangelegd op de Burgemeester 
Kasteleinweg. Vijf rotondes zijn zo 
gemaakt dat de bus rechtdoor over 
de rotonde rijdt. Zo rijdt de bus 
minder bochten en is de busrit niet 
alleen sneller, maar ook comforta-
beler voor reizigers. Alleen bij de 
rotonde Zwarteweg rijdt de bus met 
het verkeer mee. 
Sinds 24 september is ook de krui-
sing van de N196 met de Fokkerweg 
en de N196 tussen de Fokkerweg en 
de A4 opengesteld voor het verkeer. 
Met het openstellen van deze krui-
sing en nu met de zesde rotonde op 
de Burgemeester Kasteleinweg kan 
het autoverkeer sinds 1 oktober over 

het hele nieuwe tracé tussen Haar-
lemmermeer en Uithoorn rijden.

Afrondende werkzaamheden
Tot het eind van het jaar vinden er 
langs de weg nog wel een aantal afron-
dende werkzaamheden plaats. Zo 
wordt er tot half november nog 
gewerkt aan de aanleg van de fiets-
tunnel bij de kruising van de Burge-
meester Kasteleinweg en de Legmeer-
dijk, wordt de Zwarteweg ten noorden 
van de nieuwe rotonde tussen 11 
oktober en half november opnieuw 
ingericht en vinden er op 7 oktober 
nog afrondende werkzaamheden 
plaats aan het fietspad en bij de 
bushaltes. 

Daarnaast wordt er nog definitieve 
bebording geplaatst en zorgt de 
aannemer voor beplanting langs het 
hele tracé. Ook voert de aannemer nog 
afrondende werkzaamheden uit aan de 
nieuwe busbaan. De bussen gaan na 

ingang van de nieuwe dienstregeling 
(medio december) gebruik maken van 
de nieuwe busbaan en het nieuwe 
busstation bij de Zwarteweg.

Verbetering leefbaarheid
De herinrichting van de Burgemeester 
Kasteleinweg en de aanleg van de 
busbaan zijn onderdeel van het project 
HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar 
Vervoerverbinding Aalsmeer - 
Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbin-
ding is een van de schakels in het regi-
onale HOV-netwerk R-net en biedt 
reizigers frequent, comfortabel en 
betrouwbaar busvervoer. Naast de 
busbaan worden/zijn de N196 in de 
Haarlemmermeer, de Burgemeester 
Kasteleinweg in Aalsmeer en de 
Koningin Maximalaan in Uithoorn, 
inclusief de fietspaden, opnieuw inge-
richt als een tweebaansweg voor lokaal 
bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke 
verbetering voor de leefbaarheid, 
bereikbaarheid en de veiligheid. 
Het project HOVASZ is een samenwer-
kingsverband tussen de provincie 
Noord-Holland, de gemeenten Aals-
meer, Haarlemmermeer, Uithoorn en 
de Vervoerregio Amsterdam. De 
uitvoerende partij is Dura Vermeer. 

Alle zes rotondes nu open op de 
Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer - De nieuwe rotonde op de kruising van de Burgemeester 
Kasteleinweg met de Van Cleeffkade is sinds 1 oktober voor verkeer 
geopend. Daarmee zijn de zes nieuwe rotondes op de Burgemeester 
Kasteleinweg open voor het verkeer en zijn de werkzaamheden voor de 
herinrichting van de weg en de aanleg van de busbaan bijna gereed.

Aalsmeer - Van maandag 18 tot en 
met vrijdag 29 oktober voert aannemer 
Van der Ven werkzaamheden aan de 
Stommeerweg uit voor het Waterfront. 
Zo komt er een nieuwe zebra, wordt de 
aanwezige zebra ter hoogte van Stom-
meerweg 91 verder vormgegeven en 
de drempel ter hoogte van Stom-
meerweg 131 verwijderd. 

Wegafsluiting
Om de werkzaamheden uit te voeren 

wordt het gedeelte tussen de 1e J.C. 
Mensinglaan en de Zwarteweg van 
maandag 18 tot en met vrijdag 29 
oktober afgesloten voor het verkeer. 
Het voetpad aan de kant van het 
water blijft wel open en er is een 
omleidingsroute van kracht voor de 
rest van het verkeer. 

Extra werkzaamheden
Tijdens de wegafsluiting voert 
aannemer van Gelder ook gelijk 

Werkzaamheden Stommeerweg kabel- en leidingenwerkzaamheden 
uit voor Liander. Door gebruik te 
maken van dezelfde wegafsluiting 
wordt de verkeershinder zoveel veel 
mogelijk beperkt. Voor vragen over 
de werkzaamheden kan van 
maandag tot en met donderdag van 
8.00 tot 17.00 uur contact opge-
nomen worden met de aannemer. 
Deze is telefonisch bereikbaar via 
telefoonnummer 0418-700013 of per 
e-mail corine@vanderven.nl. De 
werkzaamheden staan ook op www.
aalsmeer.nl/wegwerkzaamheden. 

Aalsmeer - Tijdens de repetities van 
het RTL 4 programma ‘The Mask 
Singer’ is afgelopen maandag 4 
oktober, rond kwart voor een in de 
middag, brand uitgebroken. De repe-
tities vonden plaats in studio 1 in de 
Crown Business Studio’s aan de Van 
Cleeffkade. Tijdens de brand zijn alle 
150 aanwezige personen gevraagd 
snel naar buiten te gaan. Twee 
personen hadden rook ingeademd 
en zijn ter plaatse door de ambulan-
cedienst nagekeken. Ze hoefden niet 
naar het ziekenhuis. Door snel 
optreden van de brandweer van Aals-
meer, die hulp kreeg van collega’s uit 
de ruime regio, is de schade aan de 

studio beperkt gebleven. Rond half 
twee ‘s middags kon het sein brand 
meester gegeven worden. Er hing 
veel rook in de studioruimte. De 
brandweer heeft het pand schoon 
geblazen. Gered van rook en brand 
zijn de kostuums die gebruikt worden 
bij de opnames van ‘The Mask Singer’. 
Deze waren door medewerkers snel 
de kleedkamer uitgereden en buiten 
gezet in de Weteringstraat. De 
oorzaak van de brand is vermoedelijk 
kortsluiting. Dit wordt nog nader 
onderzocht. Door de politie was de 
omgeving van de Studio’s afgezet en 
dat was maar goed ook, want de 
brand trok veel bekijks. 

Veel bekijks bij brand in Studio
Foto’s: A. Cornelisse
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 10 OKTOBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag Netkerk: Kerk in kleine 

groepen. Zie: www.cama-aals-
meer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

10u. Dienst met ds. M. Bot uit 
Maassluis. Om 16.30u. Dienst in 
Het Lichtbaken, Rijsenhout.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. W. van Dijk 
uit Bunsschoten en 16.30u. met 
ds. P.A. van Veelen uit Benne-
broek, gez. dienst met CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Yko van der Goot. 
Collecte: DG Zending. Zie: 
dgaalsmeer.nl.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. Teus 
Prins. Thuis kijken: http://pgAals-
meer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: Hugo 
v/d Meij. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Kerk Inn met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Rogier Postma. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Christiaan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

 Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. Zondag in 
Karmelkerk 9.30u. Eucharistie-
viering. Om 14u. Poolse dienst 
met pastoor Krzysztof Kicka. 
Woensdag 13 oktober 18u. 
Rozenkrans gebed (Polen).

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. K.W. 
de Jong (bevestiging en afscheid 
ambtsdragers). Info: www.kerk-
dienstgemist.nl.

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor. 
Info: sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

vanaf 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 11 oktober met 
ds. Kees van Velzen. Info: www.
begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

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

Vrouwenvereniging 
Rijsenhout op stap
Rijsenhout - Op woensdag 13 oktober 
gaat de Vrouwenvereniging Rijsenhout 
weer een dagje uit. De reis gaat deze 
keer naar Elburg en IJsselmuiden, naar 
een Bakkersmolen en een aardbeien-
kwekerij. De eerste stop is in Elburg bij 
de Bakkersmolen en hier wordt ko�e 
met gebak geserveerd en krijgen de 
dames een rondleiding door de uitge-
breide bakkerij. Vervolgens rijdt de 
chau�eur naar IJsselmuiden voor een 
boerenlunch en vervolgens een 
bezoek aan de aardbeienkwekerij met 
de mogelijkheid om zelf aardbeien te 
plukken. Voor de groep weer naar huis 
vertrekt, kan nog thee of ko�e genut-
tigd worden. Deelnemen aan de reis 
kost 50 euro per persoon, niet-leden 
betalen 55 euro. De bus vertrekt om 
8.45 uur bij de Werf en arriveert hier 
weer rond 18.30 uur. Aanmelden bij: 
Tiny Eijkelenboom, Leimuiderdijk 55, 
Rijsenhout. Er dient bij opgave direct 
betaald te worden.

Aalsmeer - Leest u met plezier 
mooie boeken en wilt u uw leeserva-
ringen delen met anderen? Word dan 
lid van een Senia leesgroep. In Aals-
meer start binnenkort een leesgroep 
geschiedenis. In de bibliotheek is op 
vrijdagmiddag 22 oktober een infor-
matiebijeenkomst voor mensen die 
het leuk vinden om (over) geschie-
denis te (gaan) lezen en daardoor in 
contact willen komen met andere 
liefhebbers. De informatiebijeen-

komst is een initiatief van de lande-
lijke organisatie Senia in samenwer-
king met de bibliotheek. Meer infor-
matie over de werkwijze is te vinden 
op www.senia.nl. 
Belangstellenden zijn vrijdag 22 
oktober om 15.00 uur welkom in 
Bibliotheek Aalsmeer in de Markt-
straat 19. Graag aanmelden in 
verband met het maximum aantal 
beschikbare plaatsen. Dit kan via 
e-mail maria.boelhouwer@senia.nl.

Start leesclub geschiedenis in 
bibliotheek Aalsmeer

Senia leesgroep. Foto: Arjanneke van den Berg.

Aalsmeer - Op 23 september zijn 
negentien MDT-certi�caten uitge-
reikt aan trainees van het Vrijwillig 
Traineeship (VT) Amstelland. De 
jongeren hebben zich zes maanden 
ingezet voor anderen in de 
gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. 
Zo ondervonden zij dat je met een 
paar uur per week tijd van enorme 
betekenis kunt zijn voor iemand 
anders en dat je daar een goed 
gevoel aan overhoudt. Ze hielden 
zich onder andere bezig met voor-
lezen aan kinderen met een taalach-
terstand, knutselen met verstandelijk 
beperkten, geven van colleges aan 
senioren en ondersteunden de orga-
nisatie van een taalwandeling voor 
anderstaligen. Het Traineeship vierde 
feest in The Beach. Iedereen werd 
persoonlijk toegesproken door een 
oud-trainee en door wethouder 
Wilma Alink-Scheltema: “Wat �jn dat 
deze mogelijkheid er is voor 
jongeren uit Aalsmeer en Amstel-
veen. Het VT vormt een mooie over-
gang van school naar werk. De trai-
nees ontdekken op een veilige 
manier wat ze in het werkende leven 

kunnen tegenkomen. Ze leren waar 
hun kracht ligt. Ik begreep dat er 
jongeren zijn die dankzij dit Trai-
neeship een baan hebben gekregen. 
Dan zie je dus dat zo’n traject kan 
bijdragen aan een mooie toekomst.”
Intussen zijn er vier trainees doorge-
groeid als Junior Coach. Zij bege-
leiden vanaf 1 oktober een nieuwe 
groep trainees. De nieuwe groep is 
vol, maar aanmelden voor de lichting 
die start op 1 april is al mogelijk via 
de website. Meer weten over het VT? 
Lees dan snel verder op: www.aals-
meervoorelkaar.nl/vrijwillig-trai-
neeship of bekijk de Instagrampa-
gina via: @vt_amstelland. 

Wethouder Wilma Alink viert 
feest met jonge vrijwilligers

Aalsmeer - De dagen worden korter 
en kouder. Een ideaal moment voor 
een gezellig en knus Oogstfeest voor 
jong en oud. Op zondag 10 oktober 
wordt het Oogstfeest gevierd bij de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 
Hier zijn verhalen, activiteiten en 
knutselen rond de reis van het 
zaadje, naar het plantje, naar het 
eten op ons bord. Daarnaast wordt 
gepraat over thema’s van loslaten en 
vasthouden, groeien en krimpen. 
Jong en oud zijn welkom, het gaat 
om de verbinding met elkaar, van 
elkaar leren en samen te ontdekken. 
Je bent van harte welkom om samen 

te komen met je kinderen, kleinkin-
deren, ouders, grootouders, buren, 
vrienden en vriendinnen, maar in je 
eentje ben je ook van harte welkom. 
Het enige wat hier gevraagd wordt 
van je is wat nieuwsgierigheid. Om 
14.00 uur gaan de deuren open van 
de kerk aan de Zijdstraat 55 en dan 
zijn er activiteiten tot 15.30 uur. Dit is 
inloop. Om 15.30 uur is er een korte 
viering onder leiding van Nelleke de 
Graa�. Zij heeft weer een mooi 
verhaal, een liedje en een gesprek 
voor jullie. Meer informatie op www.
dgaalsmeer.nl en via Franka Ries-
meijer (franka@dgaalsmeer.nl). 

Oogstfeest voor jong en oud bij 
Doopsgezinde Gemeente Amstelland - De Nationale Dag van de 

Mantelzorg op 10 november komt er 
weer aan. Daarom plaatst Mantelzorg & 
Meer in de week rond die dag een 
verdiende schijnwerper op de mantel-
zorger. Zeker met de afgelopen coron-
aperiode was het voor veel mantelzor-
gers niet gemakkelijk. Genoeg reden 
om weer een ontspannen moment aan 
te bieden. Van 8 tot en met 13 
november organiseert Mantelzorg & 
Meer diverse activiteiten; online maar 
ook op locatie. Mantelzorgers die 
wonen in de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Uithoorn en in Ouderkerk aan de 
Amstel kunnen hier aan deelnemen. 
Op locatie is er onder andere keuze uit 
een rondleiding door het Cobra 

museum, bloemschikken, lekker uit 
eten, bowlen en golf. Online (via Zoom) 
worden Pilates, tekenen, diverse rond-
leidingen door Amsterdam, een mini-
cursus fotogra�e en een pubquiz 
aangeboden.

Aanmelden
Mantelzorgers die ingeschreven staan 
bij Mantelzorg & Meer, ontvangen 
rechtstreeks een uitnodiging. Mantel-
zorgers die nog niet ingeschreven zijn 
als mantelzorger kunnen zich kosteloos 
inschrijven via https://www.mantelzor-
genmeer.nl/mantelzorg/aanmelden. 
Aanmelden voor een activiteit is moge-
lijk vanaf 11 tot en met 22 oktober 
17.00 uur. Aan deelname aan een acti-
viteit zijn geen kosten verbonden.

Ontspanning op locatie en 
online voor mantelzorgers

Stem op Popkoor Soundsation
Aalsmeer - Popkoor Soundsation is één van de deelnemers aan de Rabo-
bank Club Support 2021 actie. Soundsation wil haar door corona uitge-
stelde jubileumconcert toch groots gaan vieren en hier hangt een behoor-
lijk prijskaartje aan. “Een bijdrage van de Rabobank is zeer welkom, dus we 
hebben veel stemmen nodig”, aldus het popkoor. Stemmen kan tot en met 
25 oktober op www.rabo-clubsupport.nl/stemmen
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Ukelele’s ‘Flight’  à €44,90

Heel veel

KABELS EN CONNECTORS

AGENDA

DONDERDAG 7 OKTOBER:
*  Inloop over testament en uitvaart 

in bibliotheek, Marktstraat.
*  Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

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

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

*  Ouderensoos in Dorpshuis Kudel-
staart, 13.30 tot 16.30u.

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

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

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

VRIJDAG 8 OKTOBER:
*  KCA Amazing Amateurs in Oude 

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

*  Tentoonstelling De Elementen 
met werk van Mireille Schermer 
in tuin Oude Raadhuis, Dorps-
straat. t/m 25 oktober. Open: 
vrijdag t/m zondag 14-17u.

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

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

ZATERDAG 9 OKTOBER:
*  Crash Museum in fort bij Aals-

meer open 10 tot 16u.
*  Copperhead County live in The 

Shack, Oude Meer v/a 16u. Reser-
veren: www.the-shack.info

*  4e Dance Classics Show met Kees 
Markman, Marcel Wilkes en Jan 
de Groot in The Beach, Oostein-
derweg 247a van 18.30 tot 00u. 
Thema: Back to Life.

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

ZONDAG 10 OKTOBER:
*  Watertoren open van 13 tot 17u. 

In oktober elke zondag.
*  Poppentheater Zelen voor jong 

en oud in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Voorstellingen om 14.30 
en 16u.

*  Tribute to Bob Dylan vanaf 16u. 
in Oude Meer. Reserveren: 

 www.the-shack.info

MAANDAG 11 OKTOBER:
*  Koffie-inloop in De Reede, 

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

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

*  Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u. 
(Wekelijks, niet op eerste 
maandag van de maand).

*  Lezing bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Dreef v/a 20u.

*  Bijeenkomst Videoclub Aalsmeer 
in buurthuis Hornmeer v/a 20u.

DINSDAG 12 OKTOBER:
*  Kinderboerderij Boerenvreugd 

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

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

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

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

*  Vergadering commissie Ruimte 
en Economie in Raadzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.

WOENSDAG 13 OKTOBER:
*  Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

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

ZATERDAG 16 OKTOBER:
*  Lezingen in Crash Museum, Aals-

meerderbrug over ‘De geschie-
denis van de onderzeeboot’ om 
11 en om 13u.

ZONDAG 17 OKTOBER:
*  KCA klassiek concert met 

pianiste Ksenia Kouzmenko in 
Bacchus XL, Gerberastraat. 
Aanvang: 15u.

Lezing Willem Postma bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 11 oktober start Viva Aquaria, na een stille periode door 
corona, haar activiteitenprogramma weer op. Te beginnen met een interessante 
lezing door Willem Postma. Willem is een prima spreker die iedere keer weer 
verrast en verbaast met mooie verhalen met daarbij schitterende filmpjes en of 
foto’s. De avond wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 en 
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan contact op met de heer C. Keim via 
0297-343854.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het mag weer! Dus 
ontvangen Bob en Gon - alsof er 
niets gebeurd is - hun gasten weer 
met open armen in de sfeervolle 
bovenzaal van De Oude Veiling. Want 
wat is er uitgekeken naar de speciale 
zondagen met heerlijke muzikale 
programma’s, de kaarsjes op de tafel 
en de rozen die als herinnering mee 
naar huis genomen werden. Het 
glaasje wijn en het weerzien. 
Aanstaande zondag 24 oktober is het 
eerste concert en kunnen de fans 
luisteren naar een nostalgische 
Shaffy middag verzorgd door Gerard 
Alderliefste (zang), Maria Eldering 
(viool) en Sylvester Hoogmoed 
(verteller en biograaf ). In het 
programma komen bekende, maar 
ook minder bekende stukken van 
Shaffy voorbij. Dit naast smeuïge 
anekdotes uit de monden van heren 
die dicht bij hem hebben gestaan. Er 
is ook een cd uitgebracht, waardoor 
men thuis nog eens kan nagenieten 
van alle prachtige klanken.

Tango, wereldreis en humor
Zondag 21 november verzorgt Tango 
Duo Duende met bandoneon een 
optreden bij Bob en Gon. Het leuke 
van deze middag is ook dat enkele 
tango fans al thuis druk aan het 
oefenen geslagen zijn om het publiek 

te vermaken met deze sensuele dans. 
Op zondag 16 januari 2022 gaan de 
spots aan voor het programma ‘Over 
grenzen’. Philippe Elan zingt met 
Thérèse Steinmetz met aan de 
vleugel Erik Verwey. Het publiek 
wordt meegenomen op hun wereld-
reis vol avontuur, temperament, 
speelse humor en hartverwarmende 
zang. Zondag 27 februari komen 
Beatrice van der Poel (zang en gitaar) 
en Thomas Verbogt (schrijver van 
boeken, toneelstukken en cabaret-
teksten) naar Aalsmeer. Tijdens deze 
middag wordt zang afgewisseld met 
korte verhalen. Met zijn prachtige 
stem vol humor zal Thomas zijn 
publiek weten te betoveren en aan 
het lachen te krijgen. Zondag 20 
maart weer een artiest van naam en 
faam bij Bob en Gon: Edwin Rutten - 
wie kent hem niet als ome Willem, 
maar hij is ook een virtuoze jazz-
zanger. Dit keer vertelt hij over Peter 
en de Wolf van de Russische compo-
nist Sergej Proko�ev en met ‘Memory 
Lane’ toont de zanger zijn veelzijdig-
heid. Zondag 24 april trakteren Bob 
en Gon, op veler verzoek, op een 
optreden van zangeres Laura Fygi, die 
met haar band garant staat voor een 
schitterende ‘uitsmijter’ van het 
seizoen. 

Het team
De techniek is evenals voorgaande 

Gerard Alderliefste zingt Shaffy 
bij Bob en Gon in Oude Veiling

Bob & Gon: Het mag weer, gasten 

ontvangen. Foto: www.kicksfotos.nl

jaren in handen van Bas van 
Otterloo. Katelijne van Otterloo 
benaderde een aantal van de 
artiesten. Het team van Bob en Gon 
zorgt voor de aankleding van de zaal 
en de ontvangst. De zaal gaat open 
om 14.45 uur en de middagen 
beginnen om 15.30 uur. Bob en Gon 
hebben zich te houden aan de door 
KCA gestelde coronaregels. Het 
tonen van een coronatoegangsbe-
wijs is verplicht! Voor de voorstel-
lingen vanaf januari zijn nog een 
paar abonnementen verkrijgbaar en 
losse kaarten kunnen vanaf nu 
aangeschaft worden bij wijhandel 
Wittebol in Ophelialaan. Bij een 
abonnement (vier voorstellingen 
voor 90 euro) bent u verzekerd van 
een vaste plaats. De prijs van losse 
kaarten is 25 euro. 
Neem voor meer informatie contact 
op met Gon de Koter via 
06-51234836.

Aalsmeer - Zaterdag 9 oktober KCA-
Jazz in cultureel café Bacchus met 
het Mike del Ferro Trio en Frank 
Vagané. De inmiddels wereldbe-
roemde jazzpianist Mike del Ferro 
(1965) begon zijn carrière als ‘huispi-
anist’ in Bacchus. In het voorjaar van 
1993 presenteerde hij hier zijn eerste 
cd, ‘Introducing’, met de Belgische 
saxofonist Frank Vaganée. Er zouden 
nog tientallen albums volgen, met 
zijn trio onder zijn eigen naam, of als 

‘sideman’ en begeleider van onder 
anderen Toots Thielemans. Zijn 
bekendste cd is die met het Metro-
pole Orkest: ‘Italian Opera Meets 
Jazz’. Het huidige trio van Mike del 
Ferro bestaat uit Jeroen Vierdag op 
bas en Roy Dackus op drums. Saxofo-
nist Frank Vaganée heeft ook een 
glanzende carrière gemaakt als artis-
tiek leider van het baanbrekende 
Brussels Jazz Orchestra. En nu, bijna 
dertig jaar na hun eerste kennisma-

KCA-Jazz met Mike del Ferro Trio 
en Frank Vagané in Bacchus

king, is KCA erin geslaagd de Del 
Ferro/Vaganée Group weer voor één 
uniek concert te verenigen. Dertig 
jaar van steeds nieuwe muzikale 
ervaringen, samengebracht in 
Bacchus. Aanstaande zaterdag te 
zien en te horen in het cultureel café 
in de Gerberastraat. Aanvang is 20.30 
uur, zaal open vanaf 20.00 uur. De 
entree is 20 euro per persoon, voor 
jazzclubleden 15 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar in de KCA-Ticketshop 
(www.kunstencultuuraalsmeer.nl). 
Let op: Bij deze voorstelling is het 
tonen van een coronatoegangsbe-
wijs verplicht.

Aalsmeer - Theater Aalsmeer wordt 
compleet verbouwd. Een mega-
belangrijke stap in het gehele proces 
van de totstandkoming van ‘One de 
Musical’ is deze aanpassing van het 
theater aan alle technische vereisten. 
Hiervoor moest natuurlijk wel de 
ruimte formeel van ‘One’ zijn. Op 1 
oktober was de start van de verbou-
wing gepland en daarom op de 
laatste dag van september de daad-
werkelijke overdracht van De Raad 
Vastgoed aan de producent. Namens 
de verhuurder was directeur Paul 
Brandjes aanwezig en voor ‘One’ Paul 
Huibregtse (financieel partner) en 
Roel Pieters (producent). Met een 
grote glimlach op alle gezichten en 
een ferme handtekening onder de 
documenten was de overdracht een 
feit.
 
Transformatie
Er is even overheen gegaan, omdat 
alle details uiteraard goed vastge-
legd moesten worden. De enorme 
transformatie die het theater moet 

Verbouwing Theater Aalsmeer 
voor ‘One de Musical’

wanden gestript, stoelen wegge-
haald om elders te gebruiken, de 
werkruimte plus apparatuur van de 
licht- en geluid-techniek is 
verplaatst, een muurtje verlaagd en 
nog veel meer. Mede door de bereid-
heid en het geloof in deze productie 
van Paul (verhuurder) en Paul (finan-
cieel parner) kan deze fantastische 
transformatie plaatsvinden. Het 
eindresultaat is, als alles volgens 
planning verloopt (en dat wordt nog 
best spannend), eind november te 
zien als ‘One de Musical’ in première 
gaat. 

ondergaan om voor de technisch-
hoogstaande productie geschikt 
gemaakt te worden, vroegen om iets 
meer tijd dan normaal nodig is voor 
het ondertekenen van een contract. 
Intussen is de verbouwing in volle 
gang en is het al bijna niet meer te 
herkennen. Het gehele podium is 
verwijderd om de machinerie hun 
werk te laten doen. Alle ophangme-
chanismen zijn verwijderd, de 







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

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

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

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

Officiële Mededelingen
7 oktober 2021

VERGADERING DINSDAG 12 OKTOBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 12 oktober 2021, 20.00 uur, raadzaal

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Startnotitie Oosteindedriehoek 
  deelgebied 1
20.50 5. Adviesrecht buitenplanse 
  omgevingsplanactiviteit en delegatie-
  besluit gemeentelijk omgevingsplan
21.35 6. Toestemmingsbesluit raad gewijzigde 
  Gemeenschappelijke Regeling (GR)
  Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied (OD NZKG) in het kader van de 
  fusie Weesp-Amsterdam
21.45 7. Regionale samenwerking
21.55 8. Vragenkwartier
  Schorsing
22.10 9. Besloten agendapunt
22.50 10. 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.
-  Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-073170), het vervan-

gen van de bestaande T-Mobile antennes aan de gevel van 
de kerktoren (gemeentelijk monument) 

-  Willem-Alexanderstraat 52, 1432 HM, (Z21-073152), het 
plaatsen van een bouwcontainer nabij de woning tot en 
met 10 november 2021 

-  Aalsmeerderweg 293 en 293 kwek, 1432 CP, (Z21-072432), 
het (gedeeltelijk) vervangen van twee bestaande schuren 
evenals de bestaande aanbouw achter de woning 

-  Van Clee�kade 3, 1431 BA, (Z21-071895), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een locatie 
van Happy Bodies voor een periode van 5 jaar 

-  Uiterweg 15, 1431 AA, (Z21-071699), het restaureren, reno-
veren en uitbreiden van de woning (rijksmonument) 

-  Zwarteweg 96, 1431 VM, (Z21-071709), het aanbrengen 
van handelsreclame op de gevel (verlicht) en de entreelui-
fel (onverlicht) 

-  Molenpad t.h.v. nr. 19, (Z21-071512), het inrichten van een 
bouwplaats op het parkeerterrein tot en met 26 november 
2021 t.b.v. de verbouwing van de supermarkt 

-  Koningsstraat 40, 1432 JR, (Z21-071460), het aanleggen 
van een in- en uitrit 

-  Kudelstaartseweg (kad.perc. D7682), (Z21-071111), het 
bouwen van een woning met bijbehorende voorzieningen 
(Project Womens Eye) 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z20-019886), het bouwen van 

een gezondheidscentrum met daarboven 6 appartemen-
ten. Verzonden: 28 september 2021

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Oosteinderweg 109 ws2, 1432 AG, (Z21-062114), het ver-

vangen van een bestaande woonark door een nieuwe wa-
terwoning. Verzonden: 01 oktober 2021

-  Lisdoddestraat 27, 1433 WG, (Z21-061052), het onderkel-
deren van de woning met bestemming van de kelder tot 
bergingen en badkamer en het realiseren van koekoeken 
Verzonden: 30 september 2021

-  Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-053107), het verbouwen en 
uitbreiden van de woning Verzonden: 30 september 2021

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z21-059302), het gedeel-

telijk slopen en vernieuwen van een toiletgroep (gemeen-
telijk monument). Verzonden: 30 september 2021

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

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

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

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

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

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

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 gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Vlasovaitė A. 07-11-2015 29-09-2021
Vlasovaitė G. 20-09-2011 29-09-2021
Vlasovas T. 16-04-1981 29-09-2021
Vlasovienė V. 28-11-1989 29-09-2021

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

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

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.

-  Braziliëlaan 23 (Sectie B, nr. 10460), (Z21-049639), het bou-
wen van een distributiecentrum inclusief terreininrichting. 
Verzonden: 28 september 2021

-  Johan Frisostraat 16, 1432 HH, (Z21-063315), het plaatsen 
van een puincontainer op een parkeerplaats voor de wo-
ning tot en met 30 september 2021. Verzonden: 28 sep-
tember 2021

-  Rastraat 4, 1433 SM, (Z21-060039), het bouwen van een 
plantenkas in de tuin tegen de zijgevel van de woning. 
Verzonden: 28 september 2021

 
GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Schoolstraat 6, 1431 BG, (Z21-048400), het aanleggen van 

een in- en uitrit. Verzonden: 01 oktober 2021

VERKEERSBESLUITEN

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

oostelijk deel

TER INZAGE

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

t/m 04-11-21 ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 
78e Kudelstaart (Z20-061559)
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Aalsmeer - Iedereen die van kunst 
houdt, kan zijn of haar hart ophalen 
door een wandeling te maken door 
Aalsmeer Centrum. Afgelopen vrijdag 1 
oktober is namelijk de ‘Ik Toon’ maand 
begonnen met de opening van de 
Amazing Amateurs. In de maand 
oktober kunnen alle amateurkunste-
naars hun mooie werk laten zien aan 
publiek. Vrijdag kwam wethouder 
Wilma Alink naar Cultuurpunt Aals-
meer om deze nieuwe editie van 
Amazing Amateurs te openen. Een 
feestelijke start met een feestelijk tintje 
door de drankjes en hapjes, die 
verzorgd werden door de medewer-
kers van Gewoon Doen. Ulla Eurich van 
KCA en André Vulperhorst van Cultuur-
punt Aalsmeer werken nu voor het 

vierde jaar samen om de amateurkunst 
onder de aandacht te brengen. Alle 
aanwezige kunstenaars en belangstel-
lenden werden uitgenodigd om aan de 
wandeling door het centrum van Aals-
meer deel te nemen. Daar konden de 
kunstenaars zelf vertellen over hun 
werk en bekijken of de kunstwerken 
mooi in de etalage staan. Naast olie-
verf- en acrylschilderijen, zijn er ook 
beeldhouwwerken, fotogra�e en werk 
met pastelkrijt te zien. 

Oude Raadhuis
In het Oude Raadhuis hangen allerlei 
verschillende werken, vier portretten 
van een gezin, borduurwerk op acryl-
verf, ‘Lady in Red’ en aquarellen van 
bloemen. Een grote verscheidenheid 

Amazing Amateurs nu te zien in 
etalages in het Centrum

en zeker de moeite waard om een 
kijkje te gaan nemen. Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat is iedere vrijdag 
tot en met zondag geopend van 14.00 
tot 17.00 uur en de toegang is gratis. 

Cultuurpunt
Ook bij Cultuurpunt in De Oude Veiling 
in de Marktstraat hangen mooie schil-
derijen en zijn houtsnijwerken te zien, 
dus wanneer u een bezoekje aan de 
bibliotheek brengt, loop dan gerust 
even naar boven om de foyer met 
kunst te bezoeken. 

Pop Up Ateliers 
Voor de jonge amateurkunstenaars zijn 
er deze hele maand Pop Up Ateliers bij 
het Cultuurpunt Aalsmeer. Zeef-
drukken, theater, hip hop en gra�ti 
spuiten zijn de workshops die worden 
aangeboden. Leerlingen van de basis-
school kunnen zich aanmelden door 
een mailtje te sturen naar inschrij-
vingen@cultuurpuntaalsmeer.nl. De 
kosten voor de workshops zijn 2,50 
euro per keer. Informatie hierover is te 
vinden op www.cultuurpuntaalsmeer.
nl 

Feestelijke afsluiting
Op zaterdag 6 november zal Amazing 
Amateurs worden afgesloten in de 
Burgerzaal van het Raadhuis met 
orkesten en koren. Daar zal ook de 
prijsuitreiking plaatsvinden van de 
favoriete kunstenaar. Het publiek kan 
stemmen op het mooiste kunstwerk uit 
de etalage, daarover binnenkort meer.

Aalsmeer - Tijdens het NH’63 Regio 
�lmfestival dat recent werd 
gehouden in de Stoomhal in Wormer 
is Videoclub Aalsmeer �ink in de 
prijzen gevallen. Deels waren het 
prijzen die in 2020 tijdens de corona-
pandemie werden toegekend, maar 
niet konden worden uitgereikt. De 
jury kwam voor het beoordelen van 
de �lms in 2020 en 2021 niet zoals 
gebruikelijk naar de verschillende 
�lmclubs, maar kreeg de �lms digitaal 
aangeboden. Ook het juryoverleg 
vond digitaal plaats. 
Het collectief met door een aantal 
clubleden gemaakte speel�lm ‘De 
Inzet’ kreeg de tweede prijs. Doralice 
Covelli, een van de hoofdrolspelers, 
ontving een oorkonde voor de beste 
vrouwelijke actrice in deze speel�lm. 
Aalsmeer voorzitter Gerard van Schie 
ontving voor zijn �lm ‘Herkenbare 
Werkelijkheid’, over het leven en 
werken van kunstschilder Edouard 
Manet, de eerste prijs in de categorie 
non-�ctie. Annie Akerboom en Jan 
Ran ontvingen de tweede prijs voor 
hun �lm ‘Zaansch Bord’ over een van 
de laatste nog werkende papiermo-
lens waar speciaal geschept papier 
wordt gemaakt. Tenslotte werd aan 
de speel�lm ‘Zie mij niet’ van Annie 
Akerboom de eerste prijs toegekend. 

Cursussen
Om dergelijke �lms te kunnen maken 
heb je als amateur niet alleen de 
kennis van je camera nodig. Daar is 
meer voor nodig. Waar professionals 
alle disciplines op hoog niveau 
kunnen inzetten, het mag dan ook 
wel wat kosten, doen amateur�lmers 
dat met bescheiden middelen. En 
hoe leuk is dat, zeker als je met een 
aantal clubleden iets moois weet te 
produceren. Het begint echter alle-
maal met het volgen van verschil-
lende cursussen op het gebied van 
de camera, geluid, licht en montage. 
Daarom organiseert Videoclub Aals-
meer met enige regelmaat een cursus 
of gaat tijdens clubavonden op 
herhaling in het oefenen hoe je 

bijvoorbeeld met een bewegende 
camera toch mooie opnamen kunt 
maken. Of hoe je een interview gaat 
voorbereiden en opnemen. En soms 
komt er een spreker/docent een 
avond verzorgen over een speci�ek 
onderwerp. 

Clubavond
Voorzitter Gerard van Schie: ”Al twee 
jaar achtereen hebben we de profes-
sionele �lmer/docent Rob van 
Maanen af moeten zeggen vanwege 
de corona toestanden. Alle clubactivi-
teiten lagen stil. Gelukkig kan dat 
allemaal weer en komt Rob van 
Maanen op maandag 11 oktober naar 
onze Videoclub om zijn kennis over 
cameravoering te delen.” Rob is al 
meer dan 29 jaar een bevlogen en 
professionele �lmer. Zijn �lms vari-
eren van commercials, documen-
taires, voorlichting�lms en muziek-
clips voor bedrijven, instellingen, 
ziekenhuizen en de Koninklijke 
Luchtmacht. De avond wordt 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1 en begint om 20.00 
uur. Belangstelling om hierbij 
aanwezig te zijn? Kom vrijblijvend 
langs. Geef wel secretaris Susan 
Griekspoor een bericht als je wilt 
komen via 0297-327490. In navolging 
van de landelijke richtlijn voor 
toegangscontrole dient iedereen wel 
zijn vaccinatie- of testbewijs te tonen. 

Prijzenregen voor leden van 
Videoclub Aalsmeer

Doralice Covelli (rechts) ontvangt van 
regionaal secretaris Annie Akerboom 
de oorkonde voor ‘beste actrice’ in de 
speel�lm De Inzet.

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 16 
oktober verzorgt Hans twee lezingen 
in het Crash Museum over ’De 
geschiedenis van de onderzeeboot’. 
De eerste lezing is om 11.00 uur, de 
tweede om 13.00 uur. Bezoekers van 
het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
in het fort bij Aalsmeer kunnen de 
lezing gratis bijwonen. 
De eerste werkende onderzeeboot is 
door Cornelis Drebbel gebouwd in 
1624. Daarna ontwikkelde deze tech-
niek zich snel. De Turtle was een 
eenmansduikboot, ook van hout 
gebouwd, met een booromslag aan 
boord om een gat in een Engels 
schip te boren en daar een ontplof-
�ngslading in aan te brengen. Deze is 
tijdens de Amerikaanse bevrijdings-
oorlog gebruikt. De Hunley was de 
eerste duikboot die op 15 oktober 
1863 tijdens de Amerikaanse burger 
oorlog een schip opblies. Er werden 
ook menselijke torpedo’s gebouwd 
waarmee onder andere slagschepen 
zijn opgeblazen. Er zijn ook mini 
U-boten, zoals de Bibber, gebouwd. 
De eerste Duitse U-boot in de 
Tweede Wereldoorlog is in Nederland 

ontworpen en gebouwd en als 
bouwpakket naar Duitsland 
gebracht. In de Tweede Wereldoorlog 
ging de ontwikkeling snel, zoals de 
ontwikkeling van torpedo’s.
Hans behandelt ook de ontwikkeling 
van de onderzeeboten van de Neder-
landse Marine en ontsnappingen uit 
gezonken onderzeeboten en natuur-
lijk mag de atoom onderzeeboot niet 
ontbreken. Kortom, een boeiende 
geschiedenis.
Het Crash museum is iedere zaterdag 
en op de tweede zondag van de 
maand geopend van 10.30 tot 16.30 
uur. De toegang bedraagt 6 euro 
voor volwassenen en 3 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. Bezoekers, 
die de lezing willen bijwonen, 
worden verzocht zich op te geven via 
www.crash40-45.nl/kaarten-reser-
veren/. Kijk voor meer informatie 
over het museum en het werk van 
het Crash Luchtoorlog en Verzetsmu-
seum ’40- ‘45 op de website (www.
crash40-45.nl) of raadpleeg de pagi-
na’s op Instagram of Facebook.

Lezing ‘De geschiedenis van de 
onderzeeboot’ in Crash Museum

Kudelstaart – De spelers van Toneel-
vereniging Kudelstaart zijn, na een 
lange periode dat het helaas niet kon, 
er weer helemaal klaar voor en staan 
te popelen om te mogen optreden. 
Na maandenlang repeteren staat het 
geheel inmiddels als een hotel. De 
spelers zijn er dan ook meer dan klaar 
voor om een leuke, luchtige avond uit 
aan te bieden in het Dorpshuis van 
Kudelstaart.

Verhaallijn rondom Suite 719
Het toneelstuk ‘Plaza-Suite’, 
geschreven door Neil Simon, is onder 
verdeeld in drie gedeelten die zich 

alle drie afspelen in Suite 719 van een 
heel chique hotel. Of het nu gaat om 
weer wat romantiek in de relatie te 
brengen, twee oude vlammen die 
elkaar opnieuw ontmoeten of de 
voorbereidingen van een spannende 
trouwdag, in deze suite maakt u het 
allemaal mee. Een ding kunnen de 
spelers alvast beloven, u gaat er een 
hoop hilariteit meemaken. 

Feestelijke première 
Om te vieren dat toneel weer kan en 
mag, willen de spelers dit feestelijk 
openen met een heuse gala-avond op 
vrijdag 19 november. De ploeg is 

TV Kudelstaart presenteert 
toneelstuk ‘Plaza-Suite’

warm gedraaid en klaar om u te gaan 
entertainen. De bezoekers van 19 
november worden vanwege het fees-
telijke tintje extra in de watten 
gelegd. Om 19.30 uur gaan de deuren 
van het Dorpshuis aan de Kudel-
staartseweg open en de voorstelling 
begint om 20.15 uur. Naast de gala-
avond zijn er voorstellingen op 
zaterdag 20 en vrijdag 26 november.

Koop snel kaarten
Kaarten à 12,50 euro zijn te koop op 
zaterdag 30 oktober van 11.00 tot 
13.00 uur in het Dorshuis, vanaf 1 
november bij Slijterij van Lammeren 
in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in 
de Zijdstraat te Aalsmeer en verkrijg-
baar via de website www.toneelver-
enigingkudelstaart.nl.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 9 
oktober is dan eindelijk de vierde 
editie van de Dance Classics Show 
wederom in de evenementenhal van 
The Beach, de enige hal zonder zand 
en dat danst toch beter. Het thema dit 
jaar is ‘Back to Life’ en daar is iedereen 
toch weer een beetje naar op zoek, 
even je draai vinden, je vrienden 
opzoeken, je leuke buurvouw of 
buurman weer eens zien waarvan je 
altijd dacht wat zijn die stil, maar 
tijdens de Dance Classics zijn ze heel 
anders: wat een feestnummers. Laat 
je verassen op het festivalterrein, 
uiteraard met de enorme hoeveelheid 
gekleurde domme lampjes, spiegel-
bollen, kubussen, cassettebandjes, 
paraplu’s, rare krom gebogen alumi-
nium bomen, de bierbar én de �ip-
perkasten zijn er ook weer, de 
mannen hebben er weer van alles in 
gesleept. Natuurlijk staat die prach-
tige DJ bar er weer met de draaiende 

spiegelbollen onderin, de Technics SL 
1200 draaitafels en de Dateq GPM8 ti 
mixer, nog steeds de ultieme set voor 
een Dance Classic avond. En natuurlijk 
staan er weer platen op het podium, 
dus kom zelf eens struinen in de 
bakken en vindt jouw ultieme classic.

Twee verdiepingen
De zaal is verdeeld in twee verdie-
pingen, lekker dansen op het enorme 
grote podium dat achter de DJ door-
loopt, langs de collectie 12” disco 
singles en dan door naar het festival-
terrein om vervolgens even weg te 
dromen bij de Swingelaar Camping 
Tour bus of lekker onder het zonne-
scherm op het terras zitten en een 
snakkie uit de muur trekken. En dan 
nog even naar die grote bruine kroeg 
die speciaal is gebouwd in de hal om 
de rest van je vrienden te ontmoeten 
en gezellig iets mee te drinken aan de 
bar of in de zithoek.

Vierde Dance Classics Show in 
The Beach zaterdag

De gereserveerde kaarten kunnen dit 
jaar worden afgehaald en betaald in The 
Beach op donderdag- en vrijdagavond 
van 17.00 tot 22.00 uur (volg de 
borden). Dit jaar kunnen ook meteen 
drankmunten aangeschaft worden en 
bij en set van tien stuks krijg je er één 
gewoon bij. De munten zijn te 
verkrijgen aan de bar. De zaal gaat op 9 
oktober open om 18.30 uur, de toegang 
gaat volgens de huidig geldende regels. 
Er staan voldoende verkeersregelaars 
om iedereen naar de parkeerplaats te 
begeleiden, en het weer zit mee, dus als 
je een �ets hebt gebruik die dan ook en 
kom op de �ets, ook daarvoor is 
voldoende ruimte gecreëerd. De 
verkeersregelaars blijven tot een uur na 
sluitingstijd aanwezig om je ook weer 
veilig de parkeerplaats af te krijgen. Kijk 
voor meer informatie en misschien nog 
kaarten op www.danceclassicsshow.nl. 
Jan, Marcel en Kees hopen jou zaterdag 
te mogen begroeten! En, zet alvast 
maar 15 oktober 2022 in je agenda dan 
is het vij�arig bestaan van de Dance 
Classics in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.
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Kudelstaart - In de maand oktober 
zal de Protestantse gemeente 
Samen-op-Weg in Kudelstaart  
aandacht geven aan de Duitse theo-
loog Dietrich Bonhoe�er, die in april 
1944 ter dood gebracht werd 
vanwege zijn verzet tegen het 
nazisme. In de gevangenis schreef 
Bonhoe�er brieven, gedichten en 
gebeden. De hele maand oktober 
hangen er schilderijen van Jeltje 
Hoogenkamp en gedichten van 
Corrie Kopmels  in de kerkzaal, geïn-
spireerd op deze gedichten en 
gebeden. U kunt ze op zondag na 
kerktijd bekijken, daarnaast is op 
zaterdag 9 oktober ‘s middags van 
13.00 tot 15.00 uur de kerk ook open 
om de expositie rustig te bekijken.
Bij het project hoort een  informatie-
boekje. Hierin staan de afbeeldingen 
van de schilderijen, de gedichten en 
gebeden en nog heel veel meer 
informatie. Dietrich Bonhoe�er is 
voor velen een fascinerend en inspi-
rerend christen. Op jonge leeftijd 
verhuist hij naar Berlijn. Zijn theologi-
sche loopbaan zet hij in door op 
21-jarige leeftijd te promoveren op 
de sociologie van de kerk. Door zijn 
vele internationale contacten speelt 

hij een belangrijke rol in de internati-
onale oecumene. Daarnaast is hij één 
van de vooraanstaande figuren van 
de Bekennende Kirche, een bewe-
ging binnen de kerk in Duitsland die 
zich kritisch opstelt tegenover de 
nazi’s. Zijn leven en werk staan 
continu in verhouding tot Hitlers 
nationaal-socialisme. Via familie-
banden raakt hij betrokken bij het 
verzet. Aanvankelijk propageert hij 
het pacifisme, maar na het zien van 
de film ‘Im Westen nichts Neues’ (naar 
het boek van Erich Maria Remarque) 
verandert dat. Zo raakt hij zelfs 
betrokken bij de bekende aanslag op 
Hitler op 20 juli 1944. Wanneer deze 
betrokkenheid bekend wordt, wordt 
hij enkele dagen voor het einde van 
de Tweede Wereldoorlog op 
persoonlijk bevel van de Führer 
opgehangen.

Filmavond 14 oktober
‘Agent of Grace’ is een waarheidsge-
trouwe ver�lming van zijn leven. Op 
donderdag 14 oktober kunt u deze 
�lm bekijken in de kerkzaal van de 
Spil. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 
19.45. Na a�oop gelegenheid om 
nog na te praten en wat te drinken.

Themamaand SoW-gemeente 
rond Dietrich Bonhoeffer

BOB IN DE BOVENLANDEN

Herfstweekend
Aalsmeer - Zaterdagavond, het is herfst, een heerlijk weekend om de 
nacht op onze boot door te brengen. Uitgestorven lijkt het op het water. 
In jachthavens liggen al schepen onder het winterdekzeil wat ik niet 
begrijp als buitenmens. Juist deze eerste herfstdagen is de natuur onver-
anderd mooi. Het voordeel van de eerste herfstavonden is dat het vaak 
nog heerlijk zacht nazomers is. 

Herfsteuforie
Windstil, doodstil, enkel ge�adder van vogels, het water glad als een 
spiegel. Groepen koeten en wat eenden verzamelen zich op open water-
vlaktes, zij vergaderen voor de komende barre wintertijden. (Deze bijeen-
komsten zie ik al jaren in de herfst, dus twijfel heb ik hier niet meer over). 
Veel rietsuddes zijn al gemaaid, wat een totaal ander beeld geeft dan in 
de zomer als het wuivende groen ruim twee meter hoog is. Nu zijn er 
vergezichten ontstaan met een mooie inkijk in het achterliggende 
gebied. Donkergroene bomen en struiken die al wat herfstblad tonen 
geven een weemoedig gevoel. De wilde wingerd op het oude stukje 
westeinderdijk laat zijn donker-dieprode pracht in vol ornaat zien. Het riet 
dat langs de oevers staat en niet gemaaid is staat volop te schitteren met 
haar diepbronzen pluimen. Uren varen wij rond in deze wonderbaarlijk 
stille wereld en komen bijna geen andere boten tegen. De mensen op de 
scheepjes die we nog wel passeren, zwaaien vriendelijk en waarschijnlijk 
ervaren zij dezelfde herfsteuforie. De zon zakt achter de horizon. De voch-
tige lucht prikkelt onze neus, geuren worden sterker, herfstmixen van 
water, bossen en het gronderig doordringende aroma van sphagnum op 
rietsuddes zijn als een parfum voor mijn geest.

Het boek
Het is bijna donker. Wij zijn vanaf de Westeinderplassen naar de Wijde Aa 
gevaren bij het Braassemermeer. De volle maan verlicht het water dat de 
bomen en molen waar we langs varen weerspiegelt. We vinden een 
mooie plek aan een oever met uitzicht op weilanden met herkauwende 
koeien en gaan voor anker. 
Na een plons in het schone 
koude water dalen we af in 
het vooronder van de 
boot, nemen nog een 
glaasje wijn en genieten 
van het gekwetter van de 
water- en weidevogels om 
ons heen. Bij kaarslicht heb 
ik eindelijk de tijd en rust 
om mijn net uitgebrachte 
boek ‘BOB in De Boven-
landen’ door te kijken. Een 
herfstweekend om in te 
lijsten.

Reageren? 
bob.plaswijck@planet.nl

Aalsmeer - Het weer zat de organi-
satie van het Flower Weekend van 2 
tot en met 5 oktober niet helemaal 
mee, veel regen, maar toch mochten 
vele bezoekers welkom geheten 
worden tijdens dit lange weekend 
met bloemen, kunst en activiteiten. In 
de Historische Tuin konden bezoekers 
bloemdecoraties bewonderen van 
Tineke Geerlings, Michael van Namen 
en Marleen Straathof, workshops 
bijwonen, plaatsnemen voor een 
veiling op de tribune, tentoonstel-
lingen bekijken en zaterdagavond 
genieten van ‘Blues tussen de 
bloemen’ met gitarist en zanger Hein 
Meijer en Bart Landstra op mondhar-
monica. In het Flower Art Museum 
was het bloemdesign verzorgd door 

Marloes Joore, Richard Mos en Gaia 
Wayman. Ook hier werden workshops 
gegeven en kon genoten worden van 
de tentoonstelling ‘Flowers & Fashion’ 
met werk van elf kunstenaars. Voor de 
kinderen waren hier mini-workshops 
en ze konden deelnemen aan een 
speurtocht. In het nieuwe FloriWorld 
trakteerden Inge Quint en Jacqueline 
Boerma op prachtig bloemdesign, 
werden demonstraties gegeven en 
kon de attractie met korting bezocht 
worden. “Veel blije gezichten gezien 
deze dagen en dat is een goed teken”, 
aldus Constantijn Ho�scholte van het 
Flower Art Museum. “Ondanks de 
regen was de opkomst goed en 
kijken we terug op een mooi Flower 
Weekend.” 

Flower Weekend goed bezocht

In het Flower Art Museum was een 
stapel kleding te zien met een 
rouwkrans. Hiermee werd aandacht 
gevraagd voor kleding verbranding. 
Grote bekende merken verbranden 
jaarlijks 35.000.000 ton (goede) 
kleding. De tekst op het lint ‘Lieve 
35.000.000 ton: het lag niet aan jou, 
rust zacht’. Foto’s: www.kicksfotos.nl

plus foto’s

Foto: www.kicksfotos.nl

‘Hoog kijkje’ op 
het Waterfront
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt aan 
de aanleg van de wandelboulevard bij 
het Waterfront aan de Westeinder-
plassen. De wandelpromenade komt 
iets lager te liggen dan de bestaande 
grasdijk. Ook aan de overige 
elementen, waaronder een groot 
zitelement en trappen zodat men ook 
aan de noordkant van de watertoren 
het water in kan, worden de komende 
tijd aangelegd. Vanaf de Kudelstaartse- 
en Stommeerweg is de voortgang van 
het Waterfront moeilijk te zien, maar er 
is wel een mogelijkheid om de werk-
zaamheden te aanschouwen. Beklim 
de trappen van de watertoren en kijk 
vanaf de trans buiten uit over het 
Waterfront in wording. De watertoren 
is de hele maand oktober elke zondag 
open tussen 13.00 en 17.00 uur. 

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
doet mee aan de landelijke wapenin-
leveractie ‘Van je wapen af zonder 
straf’. Van maandag 11 tot en met 
zondag 17 oktober kan iedereen 
zonder straf een wapen inleveren bij 
het politiebureau in Uithoorn. Je 
blijft anoniem en wordt niet gestraft 
voor wapenbezit. Daarmee wil de 
gemeente bijdragen aan het veiliger 
maken van Aalsmeer. Messen en 
andere (steek)wapens kunnen inge-
leverd worden bij het politiebureau 
aan de Laan van Meerwijk 6 in 
Uithoorn tussen 09.00 en 21.00 uur. 
Voor het inleveren van een vuur-
wapen dient wel een afspraak 
gemaakt te worden met de politie. 
Daarvoor bel je met 0900-8844. 
Agenten in burgerkleding halen het 
wapen dan op. Bij het inleveren van 
een vuurwapen moet men zich wel 
legitimeren. Als het vuurwapen 

gebruikt is bij een misdrijf, kan dit 
gevolgen hebben. 

Inzicht in de gevolgen
Wapenbezit neemt de laatste jaren 
vooral onder jongeren en jongvol-
wassenen toe. Ze denken dat het 
stoer is om een wapen te dragen. Of 
dat ze een wapen nodig hebben om 
zich te verdedigen. Uit onderzoek 
blijkt dat ruzies vaker uit de hand 
lopen als jongeren wapens op zak 
hebben. Burgemeester Gido Oude 
Kotte vindt dit een zorgelijke ontwik-
keling. “Vaak staan jongeren er niet 
bij stil, maar steekincidenten veroor-
zaken alleen maar slachto�ers. Want 
ook de dader krijgt te maken met 
grote gevolgen, omdat hij of zij een 
strafblad krijgt. Het is belangrijk dat 
jongeren weten wat het dragen van 
wapens met hun leven kan doen. 
Daarom doet Aalsmeer aan deze 

Inleveractie: ‘Van je wapens af 
zonder straf’

landelijke actie mee. Het mag niet 
normaal zijn om een mes te dragen.”

Gesprek aangaan 
Naast de landelijke publiciteitscam-
pagne voor de wapeninleveractie 
organiseren gemeente en politie 
deze maand activiteiten waarbij zij de 
risico’s van wapenbezit met jongeren 
bespreken. Ook scholen en het 
jongerenwerk besteden aandacht 
aan de inleveractie. Verder is de 
campagne bedoeld om ouders 
bewust te maken, zodat die het 
gesprek met hun kind over wapen-
bezit kunnen aangaan. “We begrijpen 
dat het starten van zo’n gesprek best 
lastig kan zijn”, zegt burgemeester 
Oude Kotte. “Er blijken verschillende 
redenen te zijn voor jongeren om een 
wapen bij zich te dragen. Een gesprek 
over wat veiligheid is en hoe dat 
voelt, kan al een opstapje zijn naar de 
vraag of jouw kind een wapen 
draagt.” Handvatten voor een derge-
lijk gesprek zijn te vinden op: www.
het ccv.nl (wapens en jongeren).



Aalsmeer - Afgelopen maandag 4 
oktober is in De Oude Veiling 
afscheid genomen van Luci Beumer-
Persoon. Na een dienstverband van 
47 jaar, eerst als jongste bediende en 
later bij het bestuurssecretariaat van 
de gemeente, gaat de Aalsmeerse 
met pensioen. In bijzijn van wethou-
ders, oud-burgemeesters en collega’s 
is Luci benoemd tot ereburger van 

Aalsmeer. Burgemeester Gido Oude 
Kotte reikte deze bijzondere erken-
ning uit. 

Opvolger vinden
“Het bepalen van de pensioendatum 
van Luci was geen eenvoudige 
opgave”, vertelde de burgemeester in 
zijn speech. “Toen ik in 2019 aantrad 
als burgemeester van Aalsmeer was 

Luci Beumer-Persoon na 47 jaar 
bij de gemeente met pensioen

Aalsmeer - De eigenaar een bedrijf 
gespecialiseerd in de in- en 
verkoop van rubberboten ziet eind 
augustus zijn levenswerk in 

vlammen opgaan. Even daarvoor 
hebben twee onbekende personen 
brand bij het bedrijfspand aan de 
Lakenblekerstraat gesticht en 

haar pensioen aanstaande. Luci had 
zich voorgenomen dat de ‘nieuw-
bakken’ burgemeester, ik dus, eerst 
goed ingewerkt moest zijn en dan 
zou zij gaan proberen te stoppen 
met werken. Eind 2020 werden de 
eerste voorbereidingen getroffen om 
een geschikte opvolger voor haar te 
vinden. Dat bleek nog niet zo 
eenvoudig. De opvolger moest veel 
kennis over Aalsmeer hebben, poli-
tiek bestuurlijk sensitief zijn en bij 
voorkeur ook een ‘echte Aalsmeerder’ 
zijn. In de praktijk was er bijna een 
half jaar nodig om een geschikte 
opvolger te vinden. Tot die tijd stelde 
Luci haar pensioen uit. Dat tekent 
Luci, loyaal en met een groot verant-
woordelijkheidsbesef. Je bent een 
bekende en zeer graag geziene Aals-
meerder. Je kent Aalsmeer tot in de 
haarvaten, zowel qua cultuur, infra-
structuur als ook politieke weving. 
Hiermee was je optimaal in staat de 
passende ondersteuning in een 
steeds veranderende situatie te 
bieden. Ik heb veel respect voor jouw 
inzet en talent hiervoor. Met jouw 
buitengewone inzet heb jij al die 
jaren een grote bijdrage geleverd 
aan de goede naam van de 
gemeente Aalsmeer. Ik wil je daar 
enorm voor bedanken.”

Zeven burgemeesters
Luci ging tijdens haar afscheids-

Getuigen gezocht van brandstichting

Praten over je kinderen en over opvoeden is leuk en fi jn, vooral als het goed gaat!
Mijn kind gaat meestal makkelijk slapen…..
Ze doet het erg goed op voetbal………
Hij hee�  best veel vriendjes……..
Hij gaat elke morgen fl uitend naar school….

Maar praat je ook weleens over dingen die niet zo goed gaan in de opvoeding? 
Iets wat steeds net niet lekker loopt? Of iets waar je kind moeite mee hee�  ?

Mijn dochtertje komt elke avond haar bed uit en slaap alleen als ik er naast ga liggen….
Mijn zoon houdt van voetballen, maar als hij moet trainen wil hij niet gaan…..
Mijn dochter fi etst altijd alleen naar  school en komt direct na schooltijd ook weer alleen naar 
huis. Ik zie nooit vriendinnen….

Vertel eens…..   
En met wie praat jij dan als ouder? 

Praat je met andere ouders, met je eigen ouders, andere bekenden of met de leerkracht van 
school? Dat kan heel behulpzaam en pre ig zijn! Maar soms kan je als ouder behoe� e hebben 
om eens met een professional te praten, die jullie gezin niet 
kent, die naar je luistert en met je meedenkt. 

Daarvoor kun je gratis bij Opvoedadvies SEZO terecht 
Stuur een mail naar opvoedadvies@sezo.nl 
waarin je je telefoonnummer vermeldt.
Of bel met 06-41419537. Je wordt dan terug gebeld 
voor een afspraak: telefonisch of face-to-face. 
Voor de gesprekken maken wij gebruik van de 
Consultatiebureaus van de JGZ-GGD. 

Kinderen laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen: we doen het allemaal  
met liefde. Vaak gaat dit prima, maar soms roept opvoeden vragen op.  
Bij het opvoedspreekuur kunt u terecht met al uw vragen en problemen rondom 
opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Samen met een opvoedadviseur gaat  
u in één of meer gesprekken op zoek naar een aanpak die past bij u en uw gezins-
situatie. U vindt de opvoedadviseurs o.a. op de locaties van  
Jeugdgezondheidszorg in Aalsmeer en Amstelveen. 

De opvoedadviseurs werken bij SEZO (in samenwerking met GGD) in opdracht  
van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. 

 
 

 

 

Maak een afspraak bij Opvoedadvies SEZO via:

Voor een telefonisch adviesgesprek of een gesprek op één van de locaties:
• Tel: 06 - 41419537  • Opvoedadvies@sezo.nl

• Gratis afspraak
• Gewoon vragen
• Alle ouders welkom

Zie ook ons animatiefilmpje op sezo.nl/opvoedadvies
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Amstelveen
Jeugdgezondheidszorg, 
Gezondheidscentrum 
Duizendblad
Kamillelaan 1 K
1187 ER Amstelveen 

Amstelveen
Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
1183 JM Amstelveen 

Aalsmeer
Jeugdgezondheidszorg,
Gezondheidscentrum
Drie Kolommen
Drie Kolommenplein 1E
1431 LA Aalsmeer

 

 

Praat jij als 
ouder weleens 
met anderen 
over opvoeden?

Waarschijnlijk wel! 

Maar praat je ook 
weleens over dingen 
die niet zo goed gaan 
in de opvoeding?

Kijk voor onze folders en fi lmpjes op:  h� ps://www.sezo.nl/opvoedadvies-amstelveen-aalsmeer/
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Vertel eens is het thema van de week 
van de opvoeding 4 - 11 oktober

speech in op haar dienstjaren, sinds 
1974, waar zij zeven burgemeesters 
heeft meegemaakt, zeshonderden 
collega’s heeft gehad en heel wat 
wethouders (28) en raadsleden heeft 
zien komen en gaan. Voor vier burge-
meesters werkte Luci als hun secreta-
resse. De eerste burgemeester waar 
Luci mee samenwerkte was Leo 
Brouwer (in 2003 overleden), vervol-
gens was zij van 1985 tot 2007 de 
rechterhand van burgemeester Joost 
Hoffscholte en daarna van Pieter 
Litjens. Hij was de enige die ontbrak 
bij de afscheidsreceptie van Luci. 
Naast Joost Hoffscholte was ook oud-
burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
aanwezig, evenals de waarnemende 
burgemeesters Theo van Eijk en 
Jeroen Nobel. 

Regelaar en doener
De bewoonster van de Uiterweg is 
een echte regelaar en doener en dit 
deed zij niet alleen voor de 
gemeente, maar ook als vrijwilliger 
voor diverse verenigingen, waar-
onder de IJsclub Uiterweg en de 
Historische Tuin. Het was de afge-
lopen dagen Flower Weekend en 
diverse bloemstukken sierden het 
tuinbouwmuseum op. Luci wist wel 
een vervolg voor deze pronkstukken: 
op het podium tijdens haar afscheid. 
Op een kar heeft ze zelf, samen met 
Jan-Willem Bakker, de bloemstukken 

lopend naar De Oude Veiling 
gebracht. Typisch Luci om zelfs 
tijdens haar afscheid de regie in 
handen te nemen. Burgemeester 
Oude Kotte ging in zijn speech ook in 
op de ‘regelende’ Luci. “Het is ons 
gelukt om in het volledige geheim 
iets voor jou voor te bereiden. Dat 
ging natuurlijk via ‘geheime lijntjes’ 
want jij kan eigenlijk overal bij. Het 
was een uitdaging.”

Nepal Benefiet
Luci is sinds enige tijd ook voorzitter 
van de Stichting Nepal Benefiet Aals-
meer. In de zaal stond een collec-
tebus voor de stichting klaar en in de 
hal werden sieraden en andere spul-
letjes uit Nepal verkocht. “We willen 
de leefomstandigheden in Nepal 
verbeteren. Met de opbrengst hopen 
we weer een project voor het 
schooltje in Tobang uit te kunnen 
voeren.” Vervelen gaat Luci zich zeker 
niet, zo vertelde zij tot slot. Haar 
hobby’s zijn wandelen, fietsen en 
vogels kijken. Volgende week gaat ze 
hiervoor weer naar Texel, waar zij 
sinds 1974 bijna jaarlijks een of meer-
dere keren heen gaat. Uit haar 
geliefde Aalsmeer gaat Luci overi-
gens niet en het gemeentehuis 
verliest zij zeker niet uit het oog. “Ik 
zal er regelmatig langs wandelen of 
fietsen, links- of rechtsom. Allemaal 
bedankt voor de vele goede jaren.”   

veroorzaken zo voor ruim 4 ton 
schade. Een groot aantal boten 
wordt door de brand verwoest of 
beschadigd en ook het pand zelf is 
amper terug te herkennen. Afge-
lopen dinsdag 5 oktober heeft de 

eigenaar in ‘Opsporing Verzocht’ 
zelf verteld over de impact van de 
brandstichting en werden beelden 
getoond van de twee verdachten. 
‘Opsporing Verzocht’ was te zien op 
NPO 1 bij de Avro/Tros en terug-

kijken is mogelijk. De politie kan 
jouw/uw hulp goed gebruiken. Wie 
meer informatie heeft wordt 
verzocht contact op te nemen via 
0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het beleven van een 
geluksmoment is voor iedereen 
anders. Deze unieke momenten met 
elkaar delen maakt het nog meer 
bijzonder. In aanloop naar de Geluks-
route  (laatste weekend van mei 
2022) waarin het delen van geluk 
centraal staat, passeren de mooiste 
verhalen de revue.  Deze week vertelt 
Wilco Vreeken wat hem gelukkig 
maakt.

Mooie vriendschappen
Een groot geluksmoment voor Wilco 
Vreeken is het repareren van zijn 
oude BMW motoren. Zelf ziet hij dat 
als het betere knutselwerk. Met 
andere woorden; het is geen bouw-
pakketje dat je ‘even’ in elkaar zet. Als 
het karwei geklaard is en alles doet 
het, dan is er toch duidelijk sprake 
van een geluksmoment. Mede door 
de motor heeft Wilco ook mooie 
vriendschappen opgebouwd. Regel-
matig spreekt Wilco met zijn motor-
maten af. De meest favoriete motor 
campings zijn te vinden in de Noor-
delijke provincies. “Lekker tentje 
mee.” Een beetje vorst kan hij best 
hebben. “Ik ben wel wat gewend”, 
lacht hij. Overdag de omgeving 
verkennen en ’s avonds met de 
maten naar de bar. Het is feest om 
Wilco te horen beschrijven wat de 
motor voor hem betekent. “Op de 
motor beleef je de momenten veel 
beter, de temperatuurverschillen, 
planten en bloemen geuren, dat heb 
je niet als je in een auto zit.”  

Oog voor detail
Als elektromonteur heeft hij een 
dynamisch bestaan. “Dan is het heer-
lijk om op vrije dagen overdag de 
stilte op te zoeken. Met de motor een 
eindje rijden en dan ergens lekker 
wandelen en fotograferen.” Zijn Face-
book vrienden verrast hij telkens 
weer met prachtige foto’s waarin zijn 
oog voor detail opvallend is. Vooral 
bomen hebben zijn interesse. “De 
vorm van de boom, de vele littekens 
die een hele geschiedenis vertellen. 
Ik vind het machtig mooi wanneer 
een roodborstje of een eekhoorn mij 
aankijkt. Ik voel mij dan zo 
verbonden met de dieren. Er ontstaat 
toch een hele andere interactie 
wanneer ik op mijn knieën zit om de 
Schotse Hooglanders of wilde 
paarden te fotograferen en er komt 
zo’n paard in mijn nek hijgen. Ik heb 
altijd een bijzonder contact met 
dieren. Honden komen ook altijd 
naar mij toe, die houden van mij.”
 
180 Cd’s van Bach
“Ik luister veel naar muziek. Van pop 
tot rock, maar mijn voorkeur gaat uit 
naar klassiek en dan vooral naar 
Bach. Ik heb van Bach inmiddels ruim 
180 cd’s. Af en toe koop ik zo’n zelfde 
stuk, maar dan in een andere uitvoe-
ring. Mijn ouders hadden een LP met 
daarop draaiorgelmuziek. Ik vond als 
vijf-jarige vooral de composities 
mooi en die waren van Bach. Ik was 
meteen verkocht. Popmuziek vond ik 
vreselijk. Mijn ouders waren a-muzi-
kaal, maar voor mij kochten zij een LP 
met viool muziek. Mijn liefde voor 

Geluksmomenten Wilco Vreeken: 
“BMW, Bach, bomen en oesters”

Easy de kat die zijn domicilie heeft 

boven Pasta-Vino en goede maatjes is 

met Wilco. 

Bach is gebleven. Veel later heb ik die 
LP met draaiorgelmuziek ook 
gevonden en gekocht. Ik heb ‘m één 
keer beluisterd en daarna nooit meer 
maar de nostalgie blijft bijzonder.” 

Ultieme geluksmoment
Een goed gezelschap, lekker eten  en 
een goed gesprek. Dat zijn geluks-
momenten voor Wilco, maar het 
ultieme geluk is toch de oester! “Ach, 
dat is genieten. Iedere oester is een 
feestje op zich.” In Parijs kreeg hij ze 
niet door zijn keel. Maar in Aalsmeer 
in de Dorpshoek leerde hij ze 
proeven. “Het zijn vier verschillende 
smaken. De tabasco, de citroen, de 
oester, het zout van het water  en 
dan daarna een slokje van de juiste 
wijn. Dat is voor mij hét ultieme 
geluksmoment!”
Kijk voor meer informatie over de 
Geluksroute op www.kunstkas@org.
nl. Ook een geluksmoment delen? 
Mail naar: nackwach@tiscali.nl 

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - We hadden een klein 
hondje te logeren. Een beetje 
mislukt Jack Russeltje, - haar 
baasjes zijn op vakantie, dus ik 
hoop maar dat ze dit niet lezen -, 
veel te dik, en met oortjes, die in 
tegenstelling tot wat typisch bij dit 
ras hoort, niet mooi naar voren zijn 
geknikt, maar fier recht overeind 
staan. Ik noemde haar Choeka, 
omdat ik mij van een vorig logeer-
partijtje meende te herinneren dat ze zo heette. Maar dat was een misvat-
ting. Haar echte naam is Koetsja, al heb ik geen idee hoe je het schrijft. 
Manlief noemt haar steevast Caoutchouc, maar dat beschouw ik als 
beroepsdeformatie. Ik zeg gewoon Koets tegen haar. En als ik serieus met 
haar in overleg ga noem ik haar zelfs ‘Gouden Koets’. Ik vind namelijk dat 
ze wat weg heeft van Koningin Wilhelmina. Hetzelfde gedrongen postuur, 
maar met de poten stevig op de grond. Pront type, zal ik maar zeggen. 
Koets is al veertien jaar oud en dient dus met het nodige respect behan-
deld te worden. “Kom Gouden Koets, we gaan even wandelen”, zeg ik ’s 
morgens tegen haar. Als ik het zo met zwier breng en ook de riem in de 
aanslag houd, heb ik kans dat ze meegaat. Maar dat is geen vanzelfspre-
kendheid en het kost ook nogal wat moeite. Omdat ze zo corpulent is, is 
er van vief uit haar mand springen geen sprake. Het heeft heel wat voeten 
in aarde voordat ze haar domein verlaat. Meestal laat ze zich er 
simpelweg uitvallen waardoor haar paleis regelmatig op zijn kop ligt. 
Koets wil eigenlijk alleen maar door de voordeur naar buiten, doet tien 
stappen het gras op, even plassen, en maakt gelijk weer rechtsomkeert. 
En dan kan ik hemel en aarde bewegen, ze peinst er niet over om nog een 
stap te verzetten en zet stevig de hakken in het zand. Tot hier en niet 
verder, wat ik ook een typische Wilhelmina actie vind. Niet te vermurwen. 
Bij ons middagrondje is ze ineens heel enthousiast, huppelt voor me uit 
helemaal tot halverwege de dijk. Maar dan is het ook op. Terug kiest ze 
gelijk weer voor de voordeur en ik snap die voorkeur wel, want haar 
omvang in combinatie met het formaat pootjes laten niet toe dat ze de 
keukendrempel neemt. Daar is een sprongetje voor nodig. Als dat niet 
lukt geef ik haar een kontje. De rest van de middag is ze uitgeput. Onze 
eigen hond wordt bloednerveus van haar. Loopt te zeuren en te dreinen 
als een klein kind: gaan we nou naar buiten? Wat doet zij hier? Ik wil naast 
jou zitten. Ik snap daar niks van, want als Storm komt - een kruising 
tussen een labrador en nog iets - vindt ze dat alleen maar leuk. Ook Boet, 
een dominante border terriër, wordt altijd met gejuich begroet. Maar dat 
zijn kerels, misschien maakt dat het verschil en zorgt deze dame, vanwege 
haar koninklijke uitstraling, alleen maar voor irritaties. Koets trekt zich er 
allemaal niks van aan en heeft het bij ons prima naar haar zin. Ligt de hele 
dag te snurken in haar mand. Maar ze is best lief en ook heel trouw. Net 
als Wilhelmina.

Reageren? Truus@bente.net

Koets

Aalsmeer –  De laatste stemweek is 
aangebroken voor de Radio Aals-
meer Top 300. Je kunt nog stemmen 
tot en met zondag 10 oktober via 
www.radioaalsmeer.nl/top300. Van 
29 tot en met 31 oktober viert Radio 
Aalsmeer haar 30-jarig bestaan door 
de RA Top 300 uit te zenden die is 
samengesteld door de luisteraars. 
Wat is jouw favoriete muziek van de 
afgelopen 30 jaar? Stem op jouw 
mooiste, meest speciale muziek of 
waar een speciale herinnering aan zit 
en maak gelijk kans op mooie 
prijzen. Je kunt een Radio Aalsmeer 
mok of Aalsmeers tur�e winnen, de 
hoofdgast zijn in het programma ‘De 
Top 10 van…’ en de hoofdprijs een 
onvervalste Westeinder rondvaart 
voor vier personen! Dit is je laatste 
kans om te stemmen en kans te 
maken op deze prijzen.

Tiende Mark & Eric Pubquiz
Op zaterdag 30 oktober vindt direct 
na dag 1 van de RA Top 300 de 
tiende editie van de ‘Mark en Eric 
Show’ Pubquiz plaats. De afgelopen 
negen edities vonden volledig online 
plaats, maar eindelijk gaat het dan 
gebeuren: bij deze pubquiz kun je in 
levenden lijve aanwezig zijn! Het 

feest vindt plaats in The Beach, een 
tafel kost tien euro om mee te spelen 
en de prijzenpot is zoals altijd weer 
legendarisch. De eerste tafels zijn al 
verkocht, dus zorg dat jij nog snel 
jouw tafel met jouw team claimt via 
www.radioaalsmeer.nl/pubquiz30. 

Top 3 van Betty Kooij
Betty Kooij (Fairtrade Aalsmeer en 
Stichting OSA) deelde in het kader 
van de RA Top 300 alvast haar favo-
riete drie nummers waar zij een 
speciale band mee heeft. Ladysmith 
Black Mambazo met ‘Homeless’ is 
voor haar belangrijk, omdat veel 
vluchtelingen dakloos zijn en dit 
nummer heel vrolijk is gezongen 
ondanks het moeilijke leven. 
‘Vluchten Kan Niet Meer’ van Frans 
Halsema en Jenny Arean staat voor 
haar symbool voor de strijd voor een 
schonere wereld, maar ook om 
oorlogen en geweld de wereld uit te 
krijgen. ‘Top of The World’ van The 
Carpenters is een hart onder de riem 
voor haar achternichtje die net als 
Karen Carpenter door een moeilijke 
tijd gaat vanwege een eetstoornis. 
Sinds kort heeft zij met dank aan een 
crowdfundingsactie de beschikking 
over een psychosociale hulphond.

Laatste stemweek voor Radio 
Aalsmeer Top 300

Aalsmeer -  Iedere week heeft Esther 
Sparnaaij interessante gasten in haar 
programma ‘Echt Esther’. En dan mag 
eigenlijk de Aalsmeerse kinderburge-
meester Anne van Duijn niet 
ontbreken. Esther gaat donderdag 7 
oktober om 19.00 uur met haar in 
gesprek over van alles en nog wat. 
Heb je een vraag voor de kinderbur-
gemeester? Mail deze dan naar 
esther@radioaalsmeer.nl. 

Jaren tachtig met Meindert
Het programma ‘Aalsmeer by Night’, 
elke donderdagavond op Radio Aals-
meer, staat in de maand oktober 
(bijna traditiegetrouw) grotendeels 
in het teken van muziek uit de jaren 
tachtig met de leukste en opmerke-
lijkste muziek uit het tijdperk 1980 
tot 1989. Presentator Meindert van 
der Zwaard neemt de luisteraars 

donderdagavond vanaf 22.00 uur 
mee naar de hits van onder andere 
UB40, Michael Jackson en Madonna. 

Aardbeienslof winnen 
Deze maand staat ‘Sem op Zaterdag’ 
geheel in het teken van voornamelijk 
de jaren zestig en zeventig. Program-
mamaker Sem heeft besloten om 
weer een prijsvraag aan zijn 
programma te hangen. Voor de 
winnaar regelt hij een lekkere (aard-
beien)slof van Ab Muller, dus zeker 
de moeite waard om zaterdag tussen 
10.00 en 12.00 uur te luisteren en 
relaxed je weekend te starten.
Wat je daarvoor moet doen legt Sem 
aan het begin van zijn programma 
uit. Oplossingen kunnen naar sem@
radioaalsmeer.nl gestuurd worden.

Susanne in ‘Door de Mangel’

Kinderburgemeester Anne van 
Duijn bij ‘Echt Esther’

 Kinderburgemeester Anne van Duijn bij ‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer.

Nadat de rook was opgetrokken in 
Studio’s Aalsmeer, ontving talkshow 
‘Door de Mangel’ afgelopen 
maandag de 319e gast: Bert Middel-
koop. De geboren en getogen Aals-
meerder woont tegenwoordig in 
Kudelstaart. Voor zijn huidige werk-
gever moet hij veel naar Kenia en op 
zijn 50e verjaardag ontving hij van 
hen vliegtickets voor het hele gezin 
naar het Afrikaanse land. “Kan ik hen 
laten zien hoe het daar allemaal 
werkt”, aldus de rustige, maar actieve 
en zorgzame Kudelstaarter die de 
hele crew van Radio Aalsmeer op een 
bos rozen trakteerde. 
Zoals iedere week heeft ook Bert een 
nieuwe gast gevonden. Maandag 11 
oktober komt Susanne Schockman 
naar de studio. Zij is geboren en 
getogen op een Kudelstaartse 
kwekerij en getrouwd met een 
hortensiakweker. Maandag te beluis-
teren vanaf 19.00 uur.

Uriël Ensemble bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ staat maandag 11 oktober 
tussen 21.00 en 23.00 uur in het 
teken van kamermuziek. Program-
mamaker Sem van Hest laat onder 
andere werk horen van Brahms en 
Schumann, die tijdens hun komende 
concerten in Ouderkerk aan den 
Amstel uitgevoerd worden.

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





14 inderegio.nl • 7 oktober 2021ZAKEN

Aalsmeer - Ook dit keer was het niet 
moeilijk om een groot aantal leden 
van ouderenvereniging OVAK 
enthousiast te maken voor een 
dagtocht met de bus naar Texel. 
Donderdag 30 september was het al 
vroeg een drukte op de parkeer-
plaats aan de Dreef en toen rond 8 
uur twee bussen van Oskam Reizen 
arriveerden, kwam de groep in bewe-
ging en waren de bussen snel 
gevuld. Voorzien van mondkapjes en 
de QR code vertrokken de leden rich-
ting het plaatsje ’t Veld in de kop van 
Noord-Holland, voor de ko�estop, 
om vervolgens richting de boot naar
Texel te rijden. De overtocht duurde 
ongeveer 20 minuten en iedereen 
bleef rustig in de bus zitten.
Direct na aankomst op het eiland 
kwamen de gidsen Marga en Nel ‘aan 
boord’. Zij hebben op enthousiaste 
wijze heel veel verteld over de 
geschiedenis van het eiland, de 
bewoners en bijzonderheden. 
Onder andere vertelden ze dat Texel 
het grootste Waddeneiland is en dat 
de gemeente Texel het gehele eiland 
beslaat plus het onbewoonde 
eilandje Noorderhaaks, ook wel 
Razende Bol genoemd, een belang-
rijk rustgebied voor zeehonden. Texel 
is een echt schapeneiland. Er wonen 
net zoveel schapen als mensen. 
Vroeger maakten de boeren als erfaf-
scheiding zogenaamde tuinwallen 
van graszoden. Deze zijn er nog 
steeds en bieden beschutting voor 

de vele schapen in de weiden.
Tijdens de rondrit passeerden de 
bussen de Georgische begraafplaats 
‘Loladze’. Een begraafplaats uit de 
Tweede Wereldoorlog.
Langzamerhand werd het tijd voor 
de lunch bij hotel-restaurant Van der 
Valk, sinds april 2021 gevestigd in De 
Koog, waar een uitgebreid lunch-
bu�et klaarstond. Met een goed 
gevulde maag weer de bussen in en 
richting Oosterend. De oude dorpen 
Oosterend, Den Burg, Den Hoorn en 
de Waal liggen op hogere gronden 
oftewel De Hoge Berg. Dit is een 
keileemopstuwing uit de ijstijd en 
ligt 15 meter boven zeeniveau. Dit 
wordt het Oude Land van Texel 
genoemd. Sinds 1994 hebben ze 
zelfs een eigen bierbrouwerij, een 
voormalige zuivelfabriek, waar bier 
van eigen bodem wordt gebrouwen. 
In het centrum van het dorp De Koog 
was er gelegenheid om de benen te 
strekken en de winkeltjes te bekijken. 
Het was uitwaaien! Gelukkig was 
iedereen op tijd weer bij de bussen 
en werd richting de boot gereden. 
Om 5 uur vertrok de boot richting 
het vaste land en na enig oponthoud 
op de weg (ook daar wegwerkzaam-
heden en dus niet alleen in Aals-
meer) arriveerden de bussen weer 
veilig om 19.15 uur op het parkeer-
terrein bij het zwembad in Aalsmeer. 
Er wordt teruggekeken op een mooie 
dag met een prachtige en interes-
sante rondrit over het eiland Texel. 

Geslaagde OVAK-tocht naar Texel

Aalsmeer – Een bezoekje aan ‘Jan 
Best’ in de Schinkelpolder is altijd 
leuk, maar loont nu nog meer de 
moeite. De ingerichte sfeervolle 
100-jarige boerderij met een groot 
assortiment aan lampen en decora-
tieve artikelen voor elk vertrek in huis 
gaat namelijk ‘opruimen’. En dat geldt 
ook voor de grote loods achter de 
boerderij. Daar vind je prachtige 
meubels zoals grote en kleine kasten 
en tafels, stoelen, secretaires, schilde-
rijen. Alles eigenlijk waarmee je je 
huis sfeervol kunt inrichten. Jan Best 
is een verlichtings- en meubelzaak 
onder de noemer: wat je hier ziet 
vind je niet gauw ergens anders. 
Daar komt nog bij dat er veel echt 
unieke stukken zijn. Veel wordt op 
diverse plaatsen in de wereld aange-
kocht maar ook maken ze hier items 

in eigen beheer, in opdracht voor 
architecten en stylisten voor bijvoor-
beeld horeca of kledingzaken. En dat 
gaat soms naar landen in heel Europa 
maar ook bijvoorbeeld naar Australië. 
Ook particulieren kunnen heel goed 
terecht en zelf hun lamp laten 
ontwerpen en laten maken. Jan Best 
is in de regio al zo’n 35 jaar een 
begrip maar via de website en sociale 
media ook dus op andere plekken in 
de wereld. 

Nieuwe plannen 
Nu er ruimte nodig is voor nieuwe 
plannen om de bestaande show-
room uit te breiden mogen stoelen 
voor 50% de deur uit. Op tafels en 
kasten is 25% korting.
Wim van Beek van Jan Best Verlich-
ting en Meubelen vertelt: “We willen 

Jan Best Verlichting en Meubelen 
maakt ruimte voor nieuwe items

Aalsmeer - Een evenement rondom 
burgerschapsontwikkeling stond al 
jaren in de planning, maar door de 
coronamaatregelen kon het steeds 
geen doorgang vinden. Vrijdag 1 
oktober was het dan eindelijk zover! 
Alle reguliere lessen op Yuverta 
vmbo Aalsmeer vielen uit en de 
school werd overgenomen door 
Young Impact. De dag stond in het 
teken van empowerment, impact 
maken en het ontdekken en 
ontplooien van eigen talenten. Toen 
de leerlingen op school kwamen viel 
al direct op dat verschillende borden 
waar normaliter de schoolnaam prijkt 
waren afgeplakt. Leerlingen verza-
melden in de aula en werden vervol-
gens naar buiten toe geleid naar het 
schoolplein. Young Impact had hier 
een podium neergezet mét dj. Deze 
zorgde ervoor dat er een feestelijke 
stemming bij de leerlingen werd 
aangewakkerd. Na deze muzikale 
opstart begonnen de groepen met 
een Young Impact-training. De trai-
ners van Young Impact hebben 
ervoor gezorgd dat leerlingen 
konden ervaren dat zij écht verschil 
kunnen maken. Leerlingen werden 
uitgedaagd na te denken over één 
van de vijf thema’s: klimaat, maat-
schappij, gezondheid, diversiteit en 
gelijke kansen. Vervolgens volgden 

de klassen een ‘Uit je comfort zone’-
sessie. Een deel van de klassen 
volgde een haka-workshop, en een 
ander deel kreeg de kans reptielen 
van heel dichtbij te zien. Deze work-
shops waren bedoeld om de leer-
lingen voor te bereiden op de 
middag: De Challenge. Alle leer-
lingen van Yuverta vmbo Aalsmeer 
werden verdeeld over de vijf verschil-
lende thema’s. Eerst volgden zij een 
les over het onderwerp, om vervol-
gens aan de slag te gaan met een 
uitdaging. Zo ging team Klimaat op 
pad in de wijk rondom de school om 
zwerfafval op te ruimen, dit werd 
met veel enthousiasme gedaan 
waardoor veel plastic is opgeruimd! 
Andere challenges bestonden uit het 
inzamelen van spullen voor Dorcas, 
het wassen van ramen, of het maken 
van posters over gezondheid. Het 
schoolplein én de gevel zijn boven-
dien prachtig opgesierd met onder 
andere een regenboog zebrapad en 
boodschappen over diversiteit. De 
dag werd passend afgesloten met 
een optreden van niemand minder 
dan Supergaande, bekend van het 
YouTube-kanaal en hits als ‘Pardon? 
Doe normaal!’. De leerlingen hebben 
genoten en veel geleerd, in het 
bijzonder dat iedereen impact kan 
maken! 

Young Impact neemt Yuverta 
vmbo Aalsmeer over

in het gedeelte waar de lampen zijn 
de verlichting op een andere manier 
presenteren. Dus is er ruimte nodig.” 
Tijdens de rondleiding die Van Beek 
geeft in de grote meubelloods is het 
�jn ‘dwalen’ tussen het aanbod. “De 
meeste meubels zijn van teak, dat is 
sterk en vochtbestendig.” De sfeer die 
het ademt is landelijk en nostalgisch. 
Je kunt en mag hier lekker op je 
gemak rondkijken. “Laatst hadden 
we een echtpaar dat uitgebreid alles 
bekeek, met meetlint bij de hand, ze 
waren hier van twaalf tot drie!” De 
historie van Jan Best voert terug naar 
Amsterdam, waar naamgever Jan 
Best een winkeltje begon. Daarna 
ging het snel in de tijd dat koloniale 
meubels met het karakteristieke 
donkere uiterlijk de trend werden. 
“Wij waren daarin een van de 
eersten. Niet zo zeer vanwege de 
trend maar omdat dit hout een hoge 
kwaliteit bezit. En kwaliteit is geen 
toeval zeggen wij hier altijd… Ook 
onze lampen, die zijn echt van 
massief handwerk.”
Jan Best Verlichting en Meubelen is 
dagelijks geopend van 9.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Adres: Mr. Jac. Takkade 30. 

Rijsenhout - De inschrijving voor de 
vijftiende editie van het Meerlan-
denfonds 2021 is op 1 oktober 
gestart. Ook dit jaar heeft Meer-
landen weer een bedrag van 55.000 
euro in het fonds gestort om (sport)
verenigingen en goede doelen te 
ondersteunen. Vrijwilligers van 
goede doelen en sportverenigingen 
uit het verzorgingsgebied van Meer-
landen, waaronder Aalsmeer, 
kunnen tot 1 november een 
aanvraag indienen via de website 
van Meerlanden.
 
Eenzaamheid
“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 

onze maatschappij en in deze 
periode nog meer dan ooit. Met veel 
doorzettingsvermogen proberen zij 
hun werk zo goed mogelijk voort te 
zetten om daarmee te blijven 
bijdragen aan een mooie en duur-
zame leefomgeving in de regio, 
vandaag en morgen”, zegt Angeline 
Kierkels, algemeen directeur van 
Meerlanden. “De maatregelen 
rondom corona, die al meer dan een 
jaar duren, hebben impact op onze 
mentale gesteldheid en kunnen 
vereenzaming tot gevolg hebben. 
Daarom zullen wij dit jaar extra oog 
hebben voor initiatieven van goede 
doelen en verenigingen die 

Inschrijving voor vijftiende editie 
van Meerlandenfonds gestart

Uitreiking cheques van het Meerlandenfonds. 

bijdragen aan een verbetering 
hiervan. Zo kunnen deze clubs hun 
mooie werk blijven doen. Ik roep alle 
vrijwilligers in de regio daarom op 
om een aanvraag te doen voor een 
bijdrage uit het Meerlandenfonds!”
 
Duurzame leefomgeving
Het bestuur van het fonds let bij de 
aanvragen op degenen, die zich 
inzetten voor een mooie en duur-
zame leefomgeving. Ze gaat hierbij 
uit van de Duurzame Ontwikkelings-
doelen (SDG’s) van de VN om van de 
wereld een betere plek te maken in 
2030. Het bestuur let extra op 
projecten of activiteiten die het 
milieu bevorderen, het welzijn van 
mensen vergroot en dit jaar ook op 
activiteiten die bijdragen aan een 
betere mentale weerbaarheid en het 
voorkomen van eenzaamheid voort-
komend uit de maatregelen rondom 
corona.
 
Online inschrijven
Goede doelen en (sport)vereni-
gingen komen voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds in aanmerking 
door een project te beschrijven. Dat 
kan door vanaf 1 oktober het online 
aanvraagformulier in te vullen op 
www.meerlanden.nl/inschrijven. 
De inschrijving sluit op 1 november. 
Begin december ontvangen de 
aanvragers bericht over een even-
tuele toekenning van een bedrag uit 
het fonds en over de overhandiging 
van deze bedragen. 



Aalsmeer - In de afgelopen tijd is er gewerkt 
aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Deze 
agenda bepaalt het beleid voor verkeer en 
vervoer voor de komende jaren en heeft als 
doel een toekomstbestendig, bereikbaar, leef-
baar en verkeersveilig Aalsmeer. Vanaf vrijdag 8 
oktober aanstaande tot en met vrijdag 5 
november ligt de Mobiliteitsagenda ter inzage 
en kan iedereen hierop reageren. De agenda 
laat via drie uitgangspunten, bereikbaar, 
verkeersveilig en toegankelijk en innovatief 
duurzaam bereikbaar, zien hoe de verkeerstoe-
komst van Aalsmeer eruit ziet.

Veilige wegen
Wethouder Robert van Rijn: “Om Aalsmeer 
bereikbaar en toekomstbestendig te houden 
werken we aan een goed wegennet en goede 
(logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt 

in goed onderhoud, veilige wegen voor auto, 
fi ets en loper en goede openbaar vervoer 
verbindingen. Op dit moment lopen er veel 
infrastructurele projecten in Aalsmeer om zo 
het achterstallige onderhoud in te lopen en 
Aalsmeer toekomstbestendig bereikbaar te 
houden. Om ook op nieuwe ontwikkelingen 
zoals nieuwe vormen van logistiek, de elektri-
sche fi ets en auto en de groei van Aalsmeer in 
te spelen is nieuw mobiliteitsbeleid voor Aals-
meer belangrijk.” 

Maatregelen en richtingen
De agenda noemt aan de ene kant concrete 
maatregelen en richtingen en aan de andere 
kant laat de agenda ook ruimte voor invulling. 
Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op 
de exacte gevolgen van grote infrastructuurpro-
jecten als de Burgemeester Kasteleinweg, 

DUURZAAM BEREIKBAAR
GEMEENTE ONTWIKKELT EEN NIEUWE 
MOBILITEITSAGENDA VOOR AALSMEER

Middenweg en Burgemeester Hoff scholteweg 
en de langetermijngevolgen van de corona-
pandemie voor verkeer en vervoer die nu nog 
niet bekend zijn. 

Vervolgtraject
Na afl oop van de reactietermijn worden de 

inspraakreacties beantwoord in een ‘Nota van 
Beantwoording’. Vervolgens legt het college van 
burgemeester en wethouders naar verwachting 
in december 2021 alle stukken ter besluitvor-
ming voor aan de gemeenteraad. De Mobili-
teitsagenda is vanaf vrijdag te bekijken op de 
website: www.aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda.’’

AARDGASVRIJ
AALSMEER AARDGASVRIJ? 
DE WARMTEVISIE IS ER!

DUURZAAM
MAAK VAN UW WONING OF BEDRIJF 
OOK DUURZAAM EN BESPAAR



De gemiddelde temperatuur op aarde is met 

0,8 graden gestegen in vergelijking met de 

temperatuur vóór de industriële revolutie? 

Wanneer we zo doorgaan zal de aarde alleen maar 

verder opwarmen. Die opwarming heeft enorme 

gevolgen voor het milieu én onze gezondheid. 

Daarom is het hoog tijd om actie te ondernemen. 

En waar doe je dat beter, dan op de plek waar je je 

het meest thuis voelt: je eigen huis. We moeten de 

CO2-uitstoot weer onder controle krijgen. In dit 

artikel geven we een aantal handige tips hoe jij je 

steentje bij kunt dragen aan de verduurzaming 

van de wereld. Zo wordt het een makkie om 

duurzamer te wonen (en houd je er een leuke cent 

aan over). 

Energie besparen op drie manieren
Duurzamer wonen begint bij het huis 

energiezuiniger maken. Hiermee draag je niet 

alleen bij aan een duurzamere wereld, maar 

kan je direct een hoop geld besparen. Hoeveel 

je bespaart hangt af van hoe jouw woning nu 

geïsoleerd is. Er zijn drie manieren waarmee jij 

energie kan besparen.

Je woning goed isoleren

Duurzaam wonen begint bij het goed isoleren en 

ventileren van je woning. Hierbij kun je denken 

aan dakisolatie, maar ook aan de beglazing en 

muurisolatie. Het goed laten isoleren van je 

woning is een relatief lage investering, maar je 

kunt er toch een hoop geld mee besparen. 

Bespaar op jouw verwarming

Zet de verwarming wat minder vaak aan. Trek een 

lekkere trui aan en kruip onder een dekentje op de 

bank. Ook deze manier bespaart je weer veel geld. 

Je kunt er ook voor kiezen om je oude cv-ketel te 

vervangen door een ander model dat veel zuiniger 

is. Een cv-ketel is immers na 15 jaar afgeschreven 

en vervanging is allang niet meer zo kostbaar als 

jaren geleden.

Maak gebruik van zonne-energie

Een derde handige manier om energie te 

besparen is het laten plaatsen van zonnepanelen 

op je dak. it lijkt misschien een flinke investering  

maar je bespaart een hoop geld op de lange 

termijn. Een zonneboiler levert namelijk juist 

besparing op de gasrekening. Ga je verhuizen? 

Dan kan je jouw zonnepanelen ook meeverhuizen. 

Verminder je afvalberg en begin 
met goed scheiden
Probeer je afval te verminderen. Misschien kan 

je afval wel hergebruiken of recyclen? Je kan ook 

in de winkel al rekening houden met het kopen 

van de producten. Koop bijvoorbeeld producten 

die verpakt zijn in een gerecyclede verpakking. 

Zorg er ook voor dat je het afval op de juiste 

manier scheidt. o kan het afval ef ci nt ver erkt 

worden en eventueel gerecycled worden. Op de 

website van milieucentraal vind je alles over welk 

afval er in welke bak hoort.

Deze materialen voor meubels en 
vloeren zijn een stuk duurzamer
Ben jij op zoek naar nieuwe meubels? Of misschien 

heb je wel een nieuwe vloer nodig? Dan is het 

verstandig om hierbij duurzame keuzes te maken. 

Er zijn namelijk een aantal materialen die erg 

duurzaam zijn. Denk aan papier, kurk of bamboe. 

Deze materialen worden steeds populairder. 

Door de verschillende technieken heeft het een 

prachtige uitstraling, maar is het ook nog eens 

ecologisch verantwoord geproduceerd. Er wordt 

tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt 

van bioplastics. Dit materiaal wordt gewonnen uit 

natuurlijke producten zoals maïs en aardappels.

Natuurlijk maak je ook een hele duurzame keuze 

als je jouw meubels koopt in een tweedehands 

winkel. Dit kan ook online op bijvoorbeeld 

marktplaats. Gooi jouw oude meubels niet zomaar 

weg, maar geef ze een tweede leven. Misschien 

ken je wel mensen die hier interesse in hebben of 

je kan het verkopen of weggeven via marktplaats.

Schilderen? Dit is de meest 
duurzame verf die je kan gebruiken
Ga jij de muur verven? Of wil jij jouw meubels 

pimpen met een leuke nieuwe kleur? Ook wanneer 

je gaat verven is het van belang om duurzame 

keuzes te maken. Maak gebruik van water 

gedragen verf zoals acryl. Dit is veel duurzamer 

dan verf op terpentine basis. Hier komen 

namelijk giftdampen vanaf die slecht zijn voor je 

eigen gezondheid en de natuur. Wil jij de meest 

duurzame verf gebruiken? Kies dan voor verf op 

basis van 100% mineralen zoals kalverf.

Zorg voor veel groen in en rondom 
je woning
Groen in je interieur is tegenwoordig ontzettend 

populair. Het is een echte interieur trend 

van nu. Het draagt ook nog eens bij aan de 

verduurzaming van jouw woning! Planten in jouw 

oning lteren de vervuiling uit de lucht  dit 

verbetert het binnenklimaat. 

Ook draagt het bij wanneer je rondom je 

woning groen plaatst. Zo zorgen bomen in de 

tuin bijvoorbeeld voor verkoeling in de zomer, 

waardoor de airco minder snel aan hoeft. Het 

aanleggen van groen op je dak draagt weer bij aan 

de isolatie van jouw huis.

Zo bespaar je 9000 liter water per 
persoon per jaar
Hoe lang sta jij onder de douche? Een kwartier? 

Wist je dat er dan maar liefst 120 liter water 

door het doucheputje stroomt? En dat terwijl 

je eigenlijk maar vijf minuten nodig hebt om je 

lichaam en haar te wassen. Je bent dan niet erg 

duurzaam bezig.

Voordat je de douche instapt kan je een timer van 

5 minuten zetten, waardoor je nooit te lang onder 

de douche staat. Ook kan je een waterbesparende 

douchekop aanschaffen waardoor je 26 liter per 

zeven minuten kan besparen. Dit komt neer op 

zo’n 9000 liter water per persoon per jaar!

Daarnaast maak je ook een duurzame keuze 

wanneer je een keer koud doucht. Het grootste 

gedeelte van de uitstoot van douchen komt 

namelijk doordat het water verwarmd moet 

worden. Wanneer je koud of gedeeltelijk koud 

doucht ben je een stuk duurzamer bezig. Daar 

komt ook nog eens bij dat je door het koude water 

waarschijnlijk een stuk sneller de douche uitkomt. 

Ruim op en maak schoon met 
duurzame producen
Ruim regelmatig je woning op en geef de spullen 

weg die je niet meer gebruikt. Als je niemand kent 

die het wil hebben kan je deze spullen ook naar 

de kringloopwinkel brengen of op marktplaats 

zetten. Je kan hier andere mensen enorm blij mee 

maken en je zorgt weer voor minder afval. 

Na het opruimen is het uiteraard tijd om schoon 

te maken. Waarmee maak jij jouw woning schoon? 

Kies jij meteen voor de bekendste merken of 

maak je hier duurzame keuzes in? Er zijn een 

hoop natuurlijke schoonmaakmiddelen die goed 

werken. Vaak zijn deze producten ook nog eens 

goedkoper. Dit is dus een duurzame keuze én 

goed voor de portemonnee. 

DUURZAAM WONEN:
OOK IN BESTAANDE BOUW KAN DAT!



MAAK UW WONING 
OF BEDRIJF OOK 
DUURZAAM EN BESPAAR
P. Hoekwater B.V. is specialist in 
duurzame elektrotechnische 
oplossingen voor woningen en bedrijven.

Bij ons kunt u terecht voor:

LAADPALEN VOOR 
ELEKTRISCHE AUTO’S

LED-VERLICHTING

ENERGIELABEL C 

ZONNEPANELEN

Wij zijn voortdurend bezig met 
vernieuwing en duurzaamheid om 
zo voor onze klanten én het milieu 
het verschil te maken.

Met passie, bezieling en beleving 
zijn wij er voor zowel 
ondernemers als particulieren. 

Kijk voor meer informatie op onze 
website www.hoekwater.nl of 
neem direct contact met ons op 
voor advies op maat. 

Energielabel C
Wist u dat vanaf 1 januari 2023 
het hebben van Energielabel C in 
kantoren groter dan 100 m2 verplicht 
is? Wij helpen u dit te realiseren.

Laadpalen verplicht voor bedrijven
Wist u dat bedrijven met meer 
dan 20 parkeerplaatsen binnenkort 
verplicht zijn om een laadpaal te 
hebben. Wij adviseren u graag.

P. Hoekwater B.V.
F.A.Wentstraat 2A
1431 KZ Aalsmeer

0297-324260
verkoop@hoekwater.nl
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Aalsmeer - Een paar maanden geleden deed 
kinderboerderij Boerenvreugd een oproep. Het 
bestuur van de kinderboerderij wilde graag 
vergroenen door zonnepanelen te plaatsen op 
het dak van de boerentas. Voor het plaatsen van 
de 40 zonnenpanelen zocht Boerenvreugd 
sponsors. Het bestuur van Boerenvreugd 
hoopte op deze manier een deel of wellicht het 
hele project gesponsord te krijgen. “De bezoe-
kers en het bedrijfsleven blijken ons graag te 
steunen en daar zijn we ongelooflijk blij mee”, 
aldus een van de bestuursleden. “Inmiddels is 
de teller al ruim over de helft!”

Particulieren en bedrijven
Er zijn nog (deel) zonnepanelen beschikbaar 
voor donatie. Eén zonnepaneel is opgedeeld in 
30 deelpanelen. Een deelpaneel kost 15 euro. 
Meedoen kan als particulier, buurt, vrienden-
groep of als bedrijf. Wilt u Boerenvreugd helpen 
vergroenen en meedoen aan dit mooie project? 
Stuur een mail naar zonnepanelen@boeren-
vreugd.nl en geef aan hoeveel delen u wilt 
sponsoren. Laat ook weten of u uw naam 

danwel bedrijfsnaam op het sponsorbord 
vermeldt wilt hebben. Op het bord komen alle 
sponsors te staan die het plaatsen van de 
zonnepanelen mede mogelijk hebben gemaakt. 

Thermometer
Bij de ingang van de boerderij is een thermo-
meter geplaatst zodat bezoekers kunnen zien 
op hoeveel de teller staat. Het streefbedrag is 
17.000 euro. Op dit moment is de teller de 
10.000 euro al voorbij. Bij de thermometer 
hangt een QR code. Door het scannen van de 
QR code is het mogelijk om direct een donatie 
over te maken en een deelpaneel te sponsoren.

Officiële ingebruikname
Bij de officiële inwerkingstelling van het 
zonnedak zal er een feestelijk tintje worden 
gegeven aan de ingebruikname van de zonne-
panelen en de onthulling van het sponsorbord. 
Een datum voor de officiële ingebruikname is 
nog niet bekend, maar als deze bekend is 
krijgen de sponsors uiteraard een uitnodiging 
om hierbij aanwezig te zijn.

Aalsmeer - Alle woningeigenaren en huurders 
lopen weleens tegen duurzaam-heidsvraag-
stukken aan. Wil ik zonnepanelen en wat zijn de 
mogelijkhe-den? Welke nieuwe ketel is voor mij 
de beste optie? Of: kan ik energie besparen 
door mijn woning te isoleren? Huiseigenaren uit 
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen dan terecht bij 
het Regionaal Energieloket. Maar bijvoorbeeld 
VvE’s, maatschappelijke organisaties en bewo-
nersinitia-tieven moeten met meer zaken reke-
ning houden. Voor hen is er nu het Servicepunt 
Energieadvies Aalsmeer. De gemeente wil het 
verduurzamen van de bestaande gebouwen 
versnellen. Het Servicepunt Energieadvies helpt 
daarbij door het verstrekken van advies en 
begeleiding in het verduurzamen van 
gebouwen. Bewoners van de Gerani-umflat 
hebben laten zien dat je ook met een grote 
groep je gebouw kan verduurzamen. Bewoners 
Auke Ceelen en Frans van der Geest vertellen 
over hun ervaringen en geven tips.

Duurzame maatregelen
Als je naar de flas kijkt, valt meteen op hoe 
netjes ze eruit ziet. De 70 woningen glimmen je 
tegemoet. Auke: “We hebben allemaal nieuwe 
kunststof kozijnen met HR++ glas, nieuwe 
dakbedekking met extra isolatie en zonnepa-
nelen voor de stroom van onze ketels en bewo-
ners op de begane grond hebben vloer-isolatie. 
Die is vanuit de berging aangebracht met 
brandwerende isolatie. De spouwmuurisolatie 
hebben we laten checken, maar daar waren 
geen maatregelen voor nodig. Ook is alles 
opnieuw geschilderd.” Auke vertelt over het 
dilemma van de VvE: “We hadden meerdere 
plannen, eigenlijk waren zowel het dak als de 
kozijnen aan vervanging toe. Maar daar was 
niet genoeg budget voor. We kozen voor het 
dak, maar kregen toen het advies van de 
dakbedekkers om in gesprek gegaan met 
Heijmans. Zij helpen VvE’s met verduurzamen. 
Misschien zouden we met een Energiebespaar-
lening van het National Warmtefonds meer 
kunnen doen dan alleen het dak. Zo is het 
balletje gaan rollen en zijn we ook in contact 
gekomen met het Servicepunt Energieadvies 
van de gemeente.”

Loon naar werken
Auke: “Het is een enorm project geweest. We 
hebben het voor de 70 appartementen over 
een bedrag van 1,7 miljoen euro. We hebben 
Subsidie Energie-besparing Eigen Huis, oftewel 
EEH-subsidie, bij het Rijk aangevraagd. Die is 
voor kopers en huurders. Zo hebben we bijna 
150.000 euro aan subsidie gekregen Dat is toch 
acht of negen procent van de totale som. De 
rest hebben we geleend bij het Warmtefonds 

met een termijn van 20 jaar. Daardoor stij-gen 
de servicekosten wel iets, maar niet drastisch. 
En er verbetert een hoop. We verwachten dat 
het ook zal schelen in de stookkosten. Maar we 
weten pas na 2022 wat het volledig resultaat is.” 
Frans: “Heijmans en het Warmtefonds hebben 
ons erg goed begeleid. We hadden één 
aanspreekpunt, dat was heel makkelijk. Natuur-
lijk moesten we zelf ook een hoop uitzoeken en 
subsidie aanvragen, maar we kregen wel loon 
naar werken. We hebben nu de mooiste flat van 
Aalsmeer.”  “Wat we andere VvE’s zou aanraden? 
Laat het lopen via een bureau. Het is fijn om 
één aannemer te hebben die het hele werk 
begeleidt. Dat kost wel extra geld, maar dat is 
het waard met het gemak en de zekerheid die 
je ervoor terugkrijgt. We kijken trouwens nog 
naar mogelijkheden om meer zonnepanelen 
op het dak te kunnen leggen, maar dan meer 
voor individueel gebruik”, zegt Auke.

Leuke zomer
“We hebben alles in 1,5 jaar geregeld en dat 
was niet makkelijk met alle coronamaatregelen. 
En het was nog best spannend, want veel 
moest daardoor via volmachten geregeld 
worden. We moesten wel even doorzetten, 
maar in korte tijd hebben we nu mooi resultaat. 
En ik heb eigenlijk een hele leuke zomer gehad 
met het volgen van de bouw”, besluit Frans.

Servicepunt Energieadvies
Wethouder duurzaamheid Wilma Alink 
reageert enthousiast op het resultaat van de 
Geraniumflat: “Het ziet er van een afstandje uit 
als nieuwbouw, de flats glimmen je tegemoet. 
En door alle maatregelen die de bewoners 
hebben genomen, wonen zij ook met hetzelfde 
genot als mensen in nieuwbouwappar-
tementen. Als gemeente willen we onze inwo-
ners graag helpen bij het nemen van duur-
zaamheidsmaatregelen. Deze bewoners 
hebben het heft in eigen hand genomen en 
prachtig resultaat behaald. Waar nodig kan ons 
Servicepunt Energie helpen, maar dit laat zien 
dat inwoners ook op eigen kracht heel ver 
kunnen komen. Isoleren is de eerste stap naar 
een duurzamere woning. Dat hebben de bewo-
ners van de Geraniumflat goed begrepen en ze 
zijn zelfs nog verder gegaan door ook zonnepa-
nelen te plaatsen. Ze zijn daarmee een mooi 
voorbeeld voor andere VvE’s, maar ook bewo-
nersinitiatieven en maatschappelijke organisa-
ties. Nu het Servicepunt Energie beschikbaar is, 
hoop ik dat we veel hulp kunnen bieden aan 
bewonersgroepen en organisaties die ook aan 
de slag willen met het duurzamer maken van 
hun gebouwen.” Kijk voor meer informatie op: 
www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies

ZONNEDAK

DUURZAAM

BOERENVREUGD ZOEKT NOG MEER 
DONATEURS VOOR ‘ZONNEDAK’

AUKE EN FRANS: “WE HEBBEN NU DE 
MOOISTE FLAT VAN AALSMEER”
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DUURZAAM 
BOODSCHAPPEN 
DOEN

In Nederland gooien we per persoon 

bijna 490 kilo afval per jaar weg. Een 

groot deel hiervan zijn onze dagelijkse 

boodschappen. Minder verpakkingsmateriaal 

zou dan al een fl inke hoop afval besparen. 

We mogen de supermarkten daarom best 

eens laten weten dat het minder mag qua 

verpakkingsmateriaal. Voor iedereen die 

duurzaam boodschappen wil doen hebben 

we drie alternatieven. Kwalitatief beter, 

gemakkelijker en vooral duurzamer. Maak in 

dit artikel kennis met De verspillingsfabriek, 

Pieter Pot en Boerschappen. Ook geven we 

je tips over hoe je duurzaam boodschappen 

kun doen.

De verspillingsfabriek
In Nederland wordt jaarlijks 590 miljoen kilo 

goed voedsel verspild. Dat komt neer op ruim 

34 kilo voedsel per persoon per jaar. Onze 

aarde heeft het zwaar en verdient alle hulp die 

ze kan krijgen. En alle boeren, tuinders, vissers 

en makers van eten mogen ook rekenen 

op onze aandacht. Ons voedselsysteem is 

namelijk nog lang niet perfect. In de keten 

van handel in voedsel is goed vaak nog niet 

goed genoeg en verdwijnen er miljoenen 

kilo’s geweldig smaakvol eten naast je bord. 

In plaats van erop. Dat is gewoon niet goed. 

Gelukkig koken wij de sterren van de hemel 

met al dat lekkers. De verspillingsfabriek doet 

dat anders. Ze verspillen geen groente, geen 

fruit en zeker geen mensen.

De verspillingsfabriek maakt soepen, sauzen 

en stoofpotjes van producten die anders 

verspilt zouden worden. Groenten die 

afgekeurd zouden worden omdat ze volgens 

de té hoge inkoop-eisen te klein, misvormd of 

te bont zijn. Of wat dacht je van de gesneden 

kopjes, kontjes of stronken die niet passen in 

de producten van de supermarkt.

Daarnaast werkt De Verspillingsfabriek 

met een team dat voor een aanzienlijk 

deel bestaat uit medewerkers met een 

zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. 

Want deze kanjers maken verspilling tot een 

verrukkelijk product. 

Pieter Pot bezorgt 
verpakkingsvrije boodschappen
We kennen allemaal de boodschap bezorgers 

van de grote supermarktketens en natuurlijk 

PicNic. Maar nu is er ook Pieter Pot. Zij laten 

zien dat je ook je boodschappen op een 

andere manier kunt doen. Op een manier die 

duurzaam, sexy én makkelijk is. Want zeg nou 

eerlijk: al dat afval is toch helemaal niks!

Pieter Pot bezorgt houdbare boodschappen 

in glazen potten bij je thuis. Lege glazen 

potten geef je bij een volgende bestelling 

weer mee terug aan de bezorger – net zoals 

het vroeger ging met de glazen melkfl essen 

van de melkboer.

De Rotterdamse start-up groeit hard. Na het 

ophalen van een investering van 2,7 miljoen 

euro in november 2020 kon het bedrijf 

stappen zetten om op te schalen, om zo de 

30.000 mensen die op de wachtlijst van het 

boodschappenbedrijf stonden druppelsgewijs 

toe te laten als klant. Sinds januari heeft het 

bedrijf zijn capaciteit voor het verwerken van 

bestellingen ruim verdrievoudigd, om zo aan 

de groeiende vraag te kunnen voldoen. Een 

van de volgende stappen waar Pieter Pot aan 

werkt is uitbereiding naar België.

Is verpakkingsvrij boodschappen thuis laten 

bezorgen eigenlijk wel duurzamer dan zelf 

boodschappen doen bij de lokale super? 

Het antwoord op die vraag is volmondig 

‘ja’. Oprichters Jouri Schoemaker en Martijn 

Bijmolt hebben berekeningen laten maken 

door een extern bureau. ‘Daaruit bleek dat, 

zelfs als je in the middle of nowhere woont en 

de bezorgingen niet met een elektrisch busje 

gedaan kunnen worden, je CO2-voetafdruk 

nog steeds lager is dan wanneer je al je 

boodschappen verpakt 

zou kopen in de lokale supermarkt. Zélfs 

als die boodschappen in gerecycled karton 

zouden zitten. De negatieve impact van 

wegwerpverpakkingen is veel groter dan de 

besparing die herbruikbare verpakkingen 

opleveren – en daar komt natuurlijk ook nog 

bij dat het vervoer voor meerdere adressen 

rijdt.’

Boerschappen: het grootste 
korte keten initiatief
Boerschappen brengt de Brabantse 

boeren naar jou. Boerschappen biedt een 

boodschappenbox die direct van de boer 

komt. Het initiatief uit Breda begon klein. 

Oprichters Stijn Markusse en Stéphanie 

Vellekoop besloten met een groepje van tien 

bevriende stellen groenten en fruit direct bij 

boeren in de omgeving in te kopen. Al snel 

groeide dit uit naar vrienden van vrienden. 

Binnen een aantal jaar waren er meerdere 

pick-uppoints door heel Brabant. Inmiddels 

bezorgt het bedrijf overal in Nederland en 

wordt er niet alleen met boeren uit Brabant 

gewerkt, maar met boeren uit het hele land.

Boerschappen is opgericht om goed en 

gezond eten snel bij de consument te krijgen, 

zonder dat er onnodige schakels in de keten 

betrokken zijn én met volledige transparantie 

over de herkomst van de producten. Binnen 

twaalf uur nadat de producten worden 

geoogst, kunnen deze al bij de klanten thuis 

liggen.

De boxen van Boerschappen zijn gevuld met 

groenten, fruit, vlees, vis en zuivel. Hoewel de 

klanten bij de box recepten krijgen afgestemd 

op de inhoud van de box, is Boerschappen 

geen kant-en-klare receptenbox. Niet álle 

ingrediënten voor de recepten worden 

meegeleverd. Hierdoor kan de consument zelf 

kiezen of hij de meegeleverde recepten volgt, 

of juist iets anders maakt met de producten 

uit de box.

Samen met Instock, een bedrijf dat 

overschotten en imperfecte producten 

redt van de verspilling, lanceerde 

Boerschappen in maart de Rescue Box tegen 

voedselverspilling. De Rescue Box is een box 

vol met ‘geredde’ groenten en fruit waar de 

boer nu alsnog een goede prijs voor heeft 

gekregen.

“In Nederland wordt jaarlijks 590 
miljoen kilo goed voedsel verspild. ”

Tips om duurzaam boodschappen te doen

1. Kies eens wat vaker voor plantaardig. Kies bijvoorbeeld voor peulvruchten, 

noten, nieuwe eiwitbronnen en kant-en-klare vleesvervangers. Vleesvervangers op basis 

van zuivel zijn wel iets minder duurzaam.

2. Kies groente en fruit van het seizoen en let op de plaats van herkomst

3. Drink water uit de kraan. Kraanwater is veel minder milieubelastend dan verpakt 

water, zoals in een plastic of glazen fl es. 

4. Verminder verpakkingsafval. Verpakkingen zijn nuttig voor de houdbaarheid 

en bescherming van producten, maar belasten ook het milieu. Overweeg dan ook welk 

product je verpakt wilt kopen en welke niet.

5. Verspil zo min mogelijk voedsel. Je kunt thuis letten op het juist bereiden en 

bewaren van voedsel om voedselverspilling tegen te gaan.

6. Let op duurzaamheidskeurmerken. Voor dierlijke producten kun je letten 

op het Beter Leven Keurmerk. Hoe meer sterren, hoe meer er rekening is gehouden met 

het dierenwelzijn. Biologische producten waarborgen ook het dierenwelzijn. Voor andere 

producten zijn er Fairtrade, PlanetProof, Rainforest Alliance, Europees biologisch, Eko en 

Demeter de topkeurmerken.

7. Ga niet alleen op het uiterlijk af. Probeer vaker groente en fruit mee te nemen 

dat er qua vorm en kleur niet perfect uit ziet. De kwaliteit is prima en het smaakt net zo 

goed. Als iedereen het laat liggen wordt het weggegooid. En dat is natuurlijk zonde. 
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Eén van de finalisten van 
de Onderneming van het Jaar in de 
categorie ZZP’ers is Emmy Huis van 
diEMode.  “Mijn passie was altijd 
kleding, ik ging gericht winkelen daar 
waar ik mijn stijl kon vinden.”

Kink in de kabel 
“Mijn leven lang heb ik vrijwilligers-
werk gedaan, onder andere in de 
Wereldwinkel, daar kwam ook leuk 
publiek. Ik vind het heerlijk om 
mensen om mij heen te hebben. Zo 
kwam ik ook terecht in een kleding-
winkel in Mijdrecht, daar heb ik zoveel 
geleerd dat ik zo zeker van mijzelf was 
en het aandurfde een eigen zaak te 
beginnen.  Een hele onderneming, 
maar ik had het zo bedacht; ik doe op 
donderdag-vrijdag en zaterdag de 
winkel open en de rest van de week 
heb ik mijn inkomen van mijn werk bij 
het projectbureau. In 2018 ben ik in 
een klein pand begonnen met 

diEMode. 
Ik kon wel het grote pand huren, maar 
dat vond ik een te groot risico, een 
maand is tenslotte zo om. Na twee 
maanden lekker draaien kwam er een 
behoorlijke kink in de kabel. Er werd 
een tumor geconstateerd. Ik kwam 
terecht in het AvL daar ben ik geope-
reerd en toen alles weer oké was, kon 
ik verder. Die periode was behoorlijk 
heftig, maar heeft mij ook het inzicht 
gegeven hoe waardevol het leven is. 
Ik heb mijn baan opgezegd en mij 
gestort op de winkel omdat het zo 
ontzettend leuk is.”

Tweede Thuis
“De winkel is geen werken, het is mijn 
tweede thuis. En het ging gelukkig zo 
goed met de verkoop dat ik kon snel 
uitbreiden. Ik zeg altijd; eerst had ik 
een winkeltje en nu heb ik een winkel. 
Ik ben klein begonnen en groot 
gegroeid. Ik koop wat ik zelf zou 
willen dragen en mijn klanten komen 
vanuit het hele land. Voor hen is naar 

Finalist OvhJ Emmy Huis: “Klein 
begonnen, groot gegroeid”

diEMode komen een dagje uit, ik heb 
ook allemaal kaartjes en foldertjes 
liggen waar men kan eten of nog wat 
anders leuks die dag kan doen. Zo 
steun ik ook de Aalsmeerse horeca. 
Soms komen de mannen mee, die 
krijgen dan een lekker expresootje en 
dan kunnen hun vrouwen op hun 
gemak rondkijken, daarom is het ook  
fijn dat de winkel zo groot is.” Het is 
niet alleen het tweede thuis voor 
Emmy, bij haar binnenlopen betekent 
gezelligheid in een mooie omgeving 
van prachtige kleding, schoenen, 
sieraden en tassen. Er worden altijd 
mooie gesprekken gevoerd en veel 
gelachen. Iedereen voelt de fijne sfeer 
en weet zich welkom. 

Zelfvertrouwen
“Gekozen worden tot finalist bij de 
Onderneming van het Jaar categorie 
ZZP’er heeft veel aandacht en felicita-
ties opgeleverd”, vervolgt Emmy. 
“Daaraan merk ik dat deze verkiezing 
leeft in Aalsmeer.” ‘Het mooiste dat je 
kan dragen is zelfvertrouwen’. Een 
prachtige quote waarmee diEMode 
zich onderscheid, hetgeen de jury ook 
niet is ontgaan. Overigens is Dare to 
be different dat op iedere nota, visite-
kaartje en tas staat ook een hele rake. 
Want wie mooi gekleed gaat voelt 
zich mooier, zelfverzekerder en 
anders. De door Emmy gemaakte 
keuze blijkt een juiste, want ‘winkel-
dochters’ zijn er niet te vinden. Als er 
al eens een kledingstuk onverkocht 
blijft dan gaat het naar de coupeuse 
in Tuitjehorn die een hele nieuwe 
creatie bedenkt. Een leuk voorbeeld is 
een jurk waarvan de bovenkant werd 
getransformeerd tot een fraai shirt en 
de onderkant een hele mooie 
strandtas met een schitterende 
voering werd. 

Wanneer er weinig perspectief is op een 
kwalitatief leven, dan komt het voor dat 
men kiest voor euthanasie. Dit is niet 
alleen een ingrijpende beslissing voor 
degene die het zelf betreft, maar ook voor 
de naaste familieleden.
Ineens wordt het afscheid onafwendbaar. 
Er is geen zicht meer op genezing. Veelal 
is alles al geprobeerd en wil men een 
verder lijden besparen. Wat volgt, is dat 
er een beslissing gemaakt wordt over een 
dag en een tijdstip. De familie leeft daar 
dan met elkaar naartoe.
Regelmatig komt het voor dat Dunweg al 
in beeld is. Wij voeren dan een gesprek 
met de betreffende personen en bereiden 
hen voor op wat komen gaat. Hoe raar het 
misschien klinkt, wij proberen de mensen 
in te laten zien, dat je er ook een bijzon-
der moment van kunt maken. Zo komt 
het dan ook voor, dat degene die komt 
te overlijden, toch zijn of haar mooiste 
kleding aantrekt. Dat de kamer sfeervol 

wordt voorzien van kaarsjes en bloemen. 
Soms neemt men nog een laatste borrel 
met elkaar, vlak voordat de dokter komt. 
Het wordt een gedenkwaardig vaarwel.
Een nabestaande vertelde: “Pa kwam naar 
beneden en we hadden net broodjes kro-
ket gekocht. We dronken nog een biertje 
en toen hij een hap van de kroket nam, zei 
hij ‘Dat is toch ook zonde, ik heb er straks 
niets meer aan’. Eerst werd er gelachen, 
maar toen iedereen zich bewust werd van 
zijn opmerking, werd het stil.

Pa ging later naar boven en trok zijn nette 
pak aan. ‘Nou,’ riep hij toen hij naar bene-
den kwam, ‘die luier zit echt niet lekker!’ 
‘Tja, daar is hij misschien ook niet voor 
bedoeld, pa’ zeiden wij. Hij knoopte zijn 
stropdas op een wijze zoals alleen pa dat 
kon. Deed zijn jasje aan, kamde zijn haar 
en ging op de bank liggen. ‘Dag lieverds, 
dank jullie wel voor alles. Zorg goed voor 
mama’ zei hij nog.”

Gekozen einde Inloopspreekuur
 

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00 -10.00 
uur een inloopspreekuur. 
Loop gerust bij ons binnen 
als u informatie wilt over wat 
er komt kijken bij een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297-74 85 76
• Achterweg 40, Hoofddorp
• Dunweg.nl

Er stond een dame met een bos bloemen 
aan de deur van het uitvaartcentrum. “Deze 
bloemen zijn voor mevrouw Dekker” zei ze. 
“Dat is mijn vriendin en als het goed is ligt ze 
bij Dunweg opgebaard.” Ik nam de bloemen 
aan en vertelde dat ik deze bij haar vriendin 
zou neerleggen. 

“Weet je eigenlijk wel wie ik ben? ” vroeg 
de dame vooroverbuigend en steunend op 
haar rollator. “U heeft een bekend gezicht” 
probeerde ik. “Nou,” zei ze, “ik ben de eer-
ste die jou heeft aangeraakt! Aangezien nog 
nooit eerder iemand zoiets tegen mij gezegd 
had, bleef ik even met mijn mond vol tanden 
staan. Daar had ik niet direct een antwoord 
op.

“Weet u dat zeker? ” vroeg ik nog, vermoe-
dend dat zij wellicht in de war was. “J azeker. 
In februari 197 3 ben je samen met je broer 
geboren en was í k de vroedvrouw.” 

Toen werd het mij duidelijk en de dame en 
ik spraken over de tijd die voorbij gevlogen 
was. Uiteraard kreeg ik ook de vraag of mijn 
vader nog leefde. “J azeker,” zei ik, “ik zal de 
hartelijke groeten doen.” Ze vertelde nog 
hoeveel kinderen zij wel niet op de wereld 
had geholpen en dat zij nog op hoge leef-
tijd actief was geweest. Wat een kra( m) nige 
vrouw.

ziens. Ik heb alles al bij jou geregeld, mocht 
mij iets overkomen. M aar voorlopig kom ik 
nog niet!” “Nee hoor,” zei ik glimlachend, 
“dat spreken we zo af.” “En weet je wat nu 
zo’n bijzondere gedachte is?  Ik heb jou als 
eerste aangeraakt en ik weet dat jij mij als 
laatste kan aanraken.” 

En weer stond ik met mijn mond vol tanden. 
The circle of life…
 

C irc le of  lif e
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Elke eerste woensdag van 
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binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
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Wanneer er weinig perspectief 
is op een kwalitatief leven, dan 
komt het voor dat men kiest voor 
euthanasie. Dit is niet alleen een 
ingrijpende beslissing voor dege-
ne die het zelf betreft, maar ook 
voor de naaste familieleden. 
Ineens wordt het afscheid onaf-
wendbaar. Er is geen zicht meer 
op genezing. Veelal is alles al ge-
probeerd en wil men een verder 
lijden besparen. Wat volgt, is dat 
er een beslissing gemaakt wordt 
over een dag en een tijdstip. De 
familie leeft daar dan met elkaar 
naartoe. 

Regelmatig komt het voor dat 
Dunweg al in beeld is. Wij voe-
ren dan een gesprek met de be-

hen voor op wat komen gaat. 
Hoe raar het misschien klinkt, wij 
proberen de mensen in te laten 
zien, dat je er ook een bijzon-
der moment van kunt maken. 
Zo komt het dan ook voor, dat 
degene die komt te overlijden, 
toch zijn of haar mooiste kleding 

aantrekt. Dat de kamer sfeervol 
wordt voorzien van kaarsjes en 
bloemen. Soms neemt men nog 
een laatste borrel met elkaar, 
vlak voordat de dokter komt. 
Het wordt een gedenkwaardig 
vaarwel.

Een nabestaande vertelde: “Pa 
kwam naar beneden en we had-
den net broodjes kroket gekocht. 
We dronken nog een biertje en 
toen hij een hap van de kroket 
nam, zei hij ‘Dat is toch ook zon-
de, ik heb er straks niets meer 
aan’. Eerst werd er gelachen, 
maar toen iedereen zich bewust 
werd van zijn opmerking, werd 
het stil. 

Pa ging later naar boven en trok 
zijn nette pak aan. ‘Nou,’ riep hij 
toen hij naar beneden kwam, 
‘die luier zit echt niet lekker!’ 
‘Tja, daar is hij misschien ook 
niet voor bedoeld, pa’ zeiden 
wij. Hij knoopte zijn stropdas 
op een wijze zoals alleen pa dat 
kon. Deed zijn jasje aan, kam-

de zijn haar en ging op de bank 
liggen. ‘Dag lieverds, dank jullie 
wel voor alles. Zorg goed voor 
mama’ zei hij nog.”

Gekozen einde

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. 

• 023 - 204 44 24
• Dunweg.nl

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Harm Koningen van 
Deboprojects heeft een talent dat je 
kan zien als een groot geschenk. Hij 
is namelijk in staat om een ingewik-
keld onderwerp zo begrijpelijk te 
maken dat het lijkt alsof je het zelf 
bedacht hebt. Als je dat lukt, dan ben 
je een hele goede! Daarbij is hij zo 
innemend dat je hem graag over de 
vloer hebt als raadgever en adviseur. 
Niet zo vreemd dat Deboprojects 
door de jury als één van de drie fina-
listen is gekozen bij de verkiezing 
Onderneming van het Jaar categorie 
MKB klein. Wat doet Debo Projects?
 Harm Koningen: “Wat wij doen is 
digitale slimme oplossingen 
bedenken voor innovatieve onderne-
mers. Wij kunnen echt alles! Wij 
hebben zoveel know-how in huis dat 
er voor ons geen onoplosbare 
problemen bestaan. Voor bedrijven 
- in welke branche dan ook - kunnen 
en zullen er altijd situaties op het 
digitale vlak ontstaan waar zij 
tegenaan lopen. Wij zijn in staat om 
al die vraagtekens voor hen op te 
lossen. Hetgeen geld, tijd, erger-
nissen bespaart. Handmatige 
processen kosten tijd en zijn foutge-
voelig, maar door te automatiseren 
kun je dit soort problemen voor-
komen. Als je data verzamelt dan kun 
je vanuit die data beslissingen 
nemen die het bedrijf ten goede 
komen. Het gaat om het dagelijkse 
bedrijfsproces en de cijfers inzichte-
lijk te maken. Wat je daar in eigen 
voordeel mee kan doen is; weten 
wanneer je extra vervoer nodig hebt 
of juist geen vervoer. Hetzelfde telt 
voor personeel, moet ik meer perso-

neel inschakelen of juist minder. 
Vooral de sierteelt - 70% van onze 
opdrachtgevers - heeft daar dagelijks 
mee te maken. Met een systeem op 
maat, want dat is wat wij leveren, 
kunnen wij alle branches heel veel 
uit handen nemen zo ook met 
bouwen en ontwerpen van 
webshops en websites.”

Drie kernwaarden
“Wij hebben een leuk vrij jong team 
met passie voor het vak. Wij hebben 
drie kernwaarden en dat zijn: Wij zijn 
vrienden van elkaar; tegen onze 
klanten zijn wij eerlijk en open en wij 
gaan vol gas om te winnen. Als 
slogan hebben wij: Samen groeien, 
zowel voor de klant als voor ons is er 
altijd een win-win situatie.”
Deboprojects doet aan zelfreflectie 
en met behulp van een aantal 
ervaren coaches wordt er gewerkt 
aan een sterke teambuilding. “Zeer 
nuttig bij moeilijke beslissingen en 
strategie. Je hoeft niet altijd zelf het 
wiel uit te vinden, hetgeen niet bete-
kent dat wij soms niet lekker eigen-
wijs zijn. Iedere ochtend komt het 
team bij elkaar waar de knelpunten, 
doelen en feedback worden 
besproken.” Een mooie vondst is toch 
het investeren in bedrijven. “Wij 
bouwen de systemen en in ruil daar-
voor krijgen wij aandelen. Met 
andere ondernemers uit andere 
samenwerken is heel leerzaam inspi-
rerend en je krijgt heel veel power 
van. Samen kom je verder dan alleen.
Wij leren door te doen, niet te veel 
kletsen en vergaderen.” En de kracht 
waarmee dit wordt uitgesproken 
zorgt voor veel energie bij degene 
die luistert. 

Finalist OvhJ Harm Koningen: 
“Samen kom je verder dan alleen”

Wie wint publieksprijs tijdens 
Ondernemingsverkiezing?
Aalsmeer - Dit jaar wordt weer de Onderneming van het Jaar verkiezing 
gehouden. De finale avond is op 12 november in The Beach. Tijdens deze 
avond wordt voor het eerst ook de ‘Publieksprijs’ uitgereikt. Iedereen kan 
vanaf 27 september stemmen op zijn of haar favoriete bedrijf via de 
website https://www.nieuwondernemendaalsmeer.nl/ovhj/publieksprijs. 
Per e-mailadres kan er maar éénmaal gestemd worden. Alle bedrijven uit 
de vier categorieën dingen mee voor de publieksprijs. Dit zijn de MKB 
groot bedrijven: Burgers Carrosserie , Bosman Van Zaal, Hortus Supplies 
International B.V. De MKB klein bedrijven: Zeilmakerij Aalsmeer, Werk-
group, TCT techniek, DC Systems, Bloomgift, Veritas ICT Services B.V. , See 
me Fit, Deboprojects, Now Organic International B.V. en Circular Plastics. 
In de starters: Nieuwe Koers Zeilvermakerij, Lunchlokaal de Drukker, 
Golden Circle Events, Eetcafe De Zwarte Ruiter, Laurens Niezen fotografie. 
En de ZZP-ers: diEMode, Bloemies, Little Cactuz, Aan Marketing, Lange-
raad Installatie, MM trading Melz essentials. De finale-avond op 12 
november bijwonen? Aanmelden hiervoor kan op de website: www.
nieuwondernemendaalsmeer.nl

Aalsmeer - Op woensdagmiddag 29 
september heeft de OVAK haar uitge-
stelde jaarvergadering gehouden in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Normaal zou dit al in maart hebben 
plaatsgevonden. Er waren duidelijk 
minder leden aanwezig dan andere 
jaren. Toch waren er ongeveer 45 
gekomen. Iedereen had keurig zijn 
QR-code bij zich en dit werd ook 
gecontroleerd. Helaas ontvallen jaar-
lijks leden door overlijden. In het jaar 
2020 heeft de OVAK van 67 leden 
afscheid moeten nemen. Op 31 

december 2020 had de ouderenvereni-
ging 1929 leden, 765 mannen en 1164 
vrouwen. Tot eind september 2021 
staat de teller op 1893 leden. 
Elke maand komt het prachtige blad 
de Doorvaart uit met allerlei informatie 
en leuke artikelen. Ook het blad 
ontvangen? Bel dan met telefoon-
nummer 0297-323283.

Activiteiten
Gelukkig zijn er inmiddels weer diverse 
activiteiten opgestart, zoals de kaart-
middagen, elke woensdagmiddag om 

Minder leden op uitgestelde 
jaarvergadering OVAK

14.00 uur. Ook themamiddagen staan 
alweer genoteerd op de dinsdagen 12 
oktober en 16 november. Aanvang 
14.00 uur in het Parochiehuis. De Reis-
commissie is na de versoepelingen 
ook gelijk in actie gekomen en het 
resultaat was een dagtocht op 18 
augustus naar het Land van Maas en 
Waal. Niet te geloven, maar binnen 
twee dagen was de bus vol geboekt en 
gelukkig heeft de OVAK een tweede 
bus kunnen regelen op 17 augustus. 
Ook die was heel snel vol geboekt.
Ook zijn OVAK-leden nog met twee 
bussen op 30 september naar Texel 
geweest. Het bestuur van de OVAK is 
blij dat er weer van alles georganiseerd 
kan worden!
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Startnotitie Oosteindedriehoek 
in commissievergadering
Aalsmeer - Op dinsdag 12 oktober 
komt de commissie Ruimte en 
Economie ter vergadering bijeen. Het 
is de eerste commissievergadering in 
lange tijd waarbij publiek weer in de 
raadzaal aanwezig mag zijn. Aanvang 
is 20.00 uur. Op de agenda staat 
onder andere de startnotitie Oostein-
dedriehoek, deelgebied 1. Om 
woningbouw op de voormalige glas-
tuinbouwgronden tussen de Aals-
meerderweg en Legmeerdijk en 
woonwijk Nieuw Oosteinde mogelijk 
te maken, moet het bestemmings-
plan gewijzigd worden. Een startno-
titie loopt vooruit op de procedure 
voor een bestemmingsplanwijziging. 
Het geeft het ruimtelijk kader en 
randvoorwaarden op basis waarvan 
vervolgens de bestemmingsplanpro-
cedure doorlopen kan worden.
Vanwege de omvang van het gebied 
wordt het plan voor Oosteindedrie-
hoek in vier fases opgeknipt. Voor de 
eerste fase, deelgebied 1, wordt de 
startnotitie in de commissie 
besproken. 

Woningen, school en opvang
Het plan is om dit deelgebied tussen 
de 700 en 875 woningen te reali-
seren. Hiervan zal 25% in het sociale 
segment, 30% in het middeldure 
segment (zowel koop als huur) en 
45% in het dure segment gereali-
seerd worden. In het plangebied 
Oosteindedriehoek wordt ook ruimte 
gereserveerd voor de realisatie van 
een Integraal Kindcentrum (IKC) voor 
basisschool De Brug en Kinderop-
vang Solidoe. Voor het bewegingson-
derwijs en het sporten in vereni-
gingsverband wordt een sportzaal 
aan het gebouw toegevoegd.
De concept startnotitie vervult een 
belangrijke rol bij de participatie van 

omwonenden en belanghebbenden 
en heeft daarom vier weken ter 
inzage gelegen. Vragen en opmer-
kingen van belanghebbenden zijn 
door het college van een antwoord 
voorzien in de Nota van Beantwoor-
ding. Deze wordt nu samen met de 
Startnotitie aan de gemeenteraad 
voorgelegd, zodat de raad deze 
vragen en opmerkingen mee kan 
wegen in de besluitvorming. Na 
bespreking in de commissievergade-
ring volgt naar verwachting besluit-
vorming in de raadsvergadering van 
28 oktober. De bestemmingsplanpro-
cedure gaat van start na vaststelling 
van de startnotitie. Ook hier is 
inspraak mogelijk en is vaststelling 
door de gemeenteraad vereist. 
Echter, de belangrijkste voorwaarden 
voor de verdeling van de openbare 
ruimte en de woningbouwopgave 
staan al in de startnotitie.

Invloed uitoefenen
Inwoners die de commissie overwe-
gingen mee willen geven over onder-
werpen die op de agenda staan, 
kunnen inspreken bij de commissie of 
per email hun verhaal doen. In beide 
gevallen kan een mail gestuurd 
worden naar griffie@aalsmeer.nl of 
bel naar 06-44566183. De volledige 
agenda inclusief alle bijbehorende 
stukken zijn te vinden op de website 
van de gemeente (www.aalsmeer.nl). 
Hier kan tevens de vergadering vanaf 
20.00 uur rechtstreeks gevolgd 
worden of achteraf teruggekeken 
worden. Maar, zoals al eerder gezegd, 
de vergadering mag ook live bijge-
woond worden in de Raadzaal van 
het Raadhuis. De vergadering van de 
commissie Maatschappij en Bestuur 
op donderdag 14 oktober gaat overi-
gens niet door. 

Aalsmeer - Daniel Koerhuis, VVD 
Tweede Kamerlid, met wonen in zijn 
portefeuille, legde op 29 september 
een werkbezoek aan Aalsmeer af. 
Koerhuis zet zich landelijk stevig in 
voor meer woningen. Samen met de 
wethouder Robert van Rijn en frac-
tievoorzitter Dirk van der Zwaag van 
de VVD Aalsmeer kwamen ze tot een 
nieuwe bestemming voor woning-
bouw op de oude Proefstation 
locatie in de wijk Stommeer. 

Jongeren
Aalsmeer wordt door landelijke en 

provinciale regels belemmerd in 
haar woningbouw. Het Landelijk 
luchthaven indelings besluit en 
verordening van de glastuinbouw 
gebieden maakt dat op 71% van het 
grondgebied in Aalsmeer niet 
gebouwd kan worden. Dit terwijl ze 
voor diverse doelgroepen en met 
name jongeren graag woningbouw 
mogelijk willen maken. Dirk van der 
Zwaag (Fractievoorzitter VVD Aals-
meer): “Samen met Robert 
(Wethouder VVD Aalsmeer) zetten 
we in op een bouwagenda van 3.000 
tot 4.000 woningen voor de 

VVD: Kansen voor woningen op 
Proefstationlocatie

VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis met wethouder Robert van Rijn en VVD 

fractievoorzitter Dirk van der Zwaag.

komende 10 jaar. Want we weten dat 
op dit moment alleen al nog zeker 
zo’n 400 jongeren uit Aalsmeer een 
woning zoeken.”

Perfect
Kamerlid Koerhuis wees op de 
mogelijkheden die er zijn, maar 
begrijpt ook dat Aalsmeer tegen 
belemmeringen aan loopt. Echter op 
de locatie van het oude proefstation 
waren Koerhuis en het duo van der 
Zwaag en van Rijn het over eens. 
“Deze locatie is perfect voor het 
realiseren van woningbouw waar 
juist deze gemeente behoefte aan 
heeft en hiermee jongeren een kans 
geeft op de overspannen woning-
markt.” Ondanks de opgelegde 
beperkingen van de luchthaven is 
het mogelijk om hier 400 jongeren-
woningen te kunnen realiseren. De 
lokale VVD Aalsmeer ziet graag de 
oude Proefstationlocatie getransfor-
meerd wordt naar woningbouw. 

Mooie plannen
Van der Zwaag: “Bij voorkeur 
bouwen we hier die 400 permanente 
jongerenwoningen. Mocht dit niet 
lukken dan gaan we voor een seri-
euze pilot voor tijdelijke woning-
bouw van de toegestane 15 jaar voor 
startende jongeren overwegen en 
met een initiatief komen.” Al met al 
was het een zeer succesvol werkbe-
zoek met mooie plannen voor de 
toekomst. 

Aalsmeer - Nederland telt inmiddels 
111 Klimaatburgemeesters. De 
oproep van het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat heeft voor 
veel aanmeldingen gezorgd. Maar het 
ministerie zoekt nog een Klimaatbur-
gemeester in gemeente Aalsmeer. Op 
28 oktober start de allereerste Natio-
nale Klimaatweek. In die week (die 
loopt tot en met 5 november) laat het 
ministerie zien wat er in Nederland 
allemaal al gebeurt, maar ook wat er 
nog nodig is om de klimaatdoelen 
van 2030 te halen. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat is op 
zoek naar Nederlanders die zich al 
inzetten voor een beter klimaat. Maak 
jij het verschil in jouw gemeente? 
Meld je dan aan! Op de eerste dag 
van de Nationale Klimaatweek (NKW) 
wordt de Tweede Kamer geïnfor-
meerd over de voortgang van de 
uitvoering van het Nederlandse 
klimaatbeleid. Tijdens de Nationale 
Klimaatweek vraagt het ministerie op 
allerlei manieren aandacht voor alles 
wat er in het land gebeurt om 

klimaatverandering tegen te gaan. 
Bedrijven en organisaties (Klimaatsup-
porters) en gemeenten zullen in de 
Klimaatweek van zich laten horen. Het 
doel? Zoveel mogelijk Nederlanders 
inspireren zich in te zetten voor een 
beter klimaat.

Wat is jouw klimaatverhaal?
Tijdens de Nationale Klimaatweek 
spelen de Klimaatburgemeesters een 
belangrijke rol om de rest van Neder-
land te inspireren zich ook in te zetten. 
Het ministerie roept Nederlanders op 
mee te doen aan de week en zoekt 
voor alle gemeenten in Nederland een 
Klimaatburgemeester. Iemand die zich 
inzet voor een beter klimaat door zijn 
eigen levensstijl aan te passen en deze 
ervaring graag met anderen wilt 
delen. Dat kan iets groots zijn of klein. 
Goedkoop of duur. Van je huis laten 
isoleren, tot minder voedsel verspillen. 
Ben jij die persoon uit gemeente Aals-
meer? Of ken je iemand? Geef jezelf 
(of die persoon) dan op via: www.
iedereendoetwat.nl/nkw.

Klimaatburgemeester gezocht 
voor de gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - We kunnen er weer meer 
op uit. En dat is fijn, maar niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. In de 
Week van de Toegankelijkheid wordt 
aandacht gevraagd voor toeganke-
lijke winkels, horeca, sportaccommo-
daties en buitenruimtes. Maar ook 
voor digitale toegankelijkheid. Want 
iedereen moet mee kunnen doen: uit 
en thuis.

Wethouder Wilma Alink van Zorg: 
“Meedoen is voor onze gemeente 
heel belangrijk. We proberen te 
zorgen voor verbeteringen in zowel 
de binnen- als de buitenruimtes in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Dat gaat 
helaas niet van de ene op de andere 
dag, maar er wordt aan gewerkt. Ik 

hoop dat de Week van de Toeganke-
lijkheid ook zorgt voor extra bewust-
wording bij onze ondernemers en 
verenigingen. Uiteindelijk willen we 
naar een gemeente waar iedereen 
overal mee kan doen. Daarom 
werken we ook samen met ervarings-
deskundigen in de werkgroep ‘Inclu-
sief en toegankelijk Aalsmeer’. Zij 
helpen ons de gemeente toeganke-
lijker te maken.”

Toegankelijke speelplaatsen
Een van de ervaringsdeskundigen is 
Liesbeth Dun, moeder van Lotte. 
Lotte is ernstig meervoudig beperkt, 
maar speelt natuurlijk wel graag met 
haar vriendjes en vriendinnetjes in 
de buurt. Omdat de buurtkinderen 

Week van de Toegankelijkheid: 
‘Iedereen moet mee kunnen doen’

Dorpsraadvoorzitter Jaap Overbeek en wethouder Wilma Alink duwen Jakob, Lotte 

en Liesbeth Dun op de nieuwe vogelnestschommel in de Copernicusstraat.

willen dat Lotte nog beter mee kan 
doen, hebben zij eerder dit jaar 
handtekeningen verzameld voor 
toegankelijke speelplaatsen. Die 
handtekeningen bood Liesbeth 
samen met dorpsraadvoorzitter Jaap 
Overbeek aan bij de wethouder. 
Inmiddels wordt bij iedere speeltuin-
renovatie gekeken naar mogelijk-
heden voor toegankelijke speeltoe-
stellen en heeft de gemeente bij de 
Copernicusstraat, waar Lotte het 
vaakst speelt, een vogelnest-
schommel geplaatst. Ook de initia-
tiefnemers van de Speeltuin Clema-
tisstraat zijn bezig ‘hun’ speeltuin 
toegankelijk te ontwerpen. Voor de 
Copernicusstraat kijken Liesbeth en 
haar man Jakob nog naar mogelijk-
heden voor crowdfunding en andere 
fondsen zodat hier ook een toegan-
kelijke draaimolen geplaatst kan 
worden.

Samen verbeteren
Liesbeth: “Ik ben blij dat er steeds 
meer aandacht komt voor toeganke-
lijkheid, maar we zijn er nog lang 
niet. Op sommige plaatsen is het al 
lastig om met een kinderwagen te 
lopen of naar binnen te gaan, stel je 
voor hoe moeilijk het dan is als je in 
een rolstoel zit of als je bijvoorbeeld 
slechtziend bent. Maar vele handen 
maken licht werk. Als iedereen wat 
vaker nadenkt over hoe bijvoorbeeld 
een restaurant of natuurgebied zou 
zijn voor mensen met een handicap 
en hoe daar beter rekening mee 
gehouden kan worden en bijvoor-
beeld niet meer parkeert voor een 
verlaagde stoeprand. Dan kunnen we 
samen een hoop verbeteren.”

Aalsmeer - In aantal corona-besmet-
tingen in Nederland schommelt, de 
ene dag iets meer, de andere dag 
weer minder. In Aalsmeer en Haar-

lemmer zijn van 22 september tot 5 
oktober nagenoeg een gelijk aantal 
inwoners positief getest ten opzichte 
van de periode. 

Corona-cijfers in Aalsmeer: 27 In Aalsmeer totaal 27 (+2) en Haar-
lemmermeer 147 (+2), respectievelijk 
84.4 en 93.2 per 100.000 inwoners. In 
Uithoorn is het aantal besmettingen 
juist flink gestegen: 55 (+17), 182.1 
per 100.000 inwoners, terwijl in 

Amstelveen de daling fors is: 66 (-26), 
72.7 per 100.000 inwoners. 
Er zijn in alle vier de gemeenten geen 
inwoners aan corona overleden. 
Vanuit Aalsmeer is 1 inwoner opge-
nomen in het ziekenhuis. Vanuit 

Uithoorn, Amstelveen en Haarlem-
mermeer 0. 
De basis-maatregelen blijven nog 
altijd van kracht: Was regelmatig de 
handen, blijf bij een verkoudheid 
thuis en ga testen bij klachten!
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Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Deze week Karin van Es in de 
Schijnwerper. Spontane persoonlijkheid met 
bestuurlijke kwaliteiten. Organiseren zit haar 
in het bloed. Ze behoort tot de vrienden-
groep van Mirjam van Leeuwen en Sam 
Spaargaren, met wie ze regelmatig op pad 
gaat. Sinds corona is labrador Perro ook een 
huisgenoot. 
 
Je bent een bezige bij begreep ik van 
Mirjam? 
“Dat ben ik wel, maar ik heb in het verleden 
meer gedaan dan nu. Ik ben pas laat moeder 
geworden, ik was bijna 43 toen onze dochter 
Line kwam en daar waren we natuurlijk 
ontzettend blij mee. Vanaf mijn twintigste 
werk ik al fulltime. Maar ik wilde ook graag 
van onze dochter genieten, dus ben ik met 
een paar dingen gestopt om niet altijd aan 
het werk en nooit thuis te zijn.”

Wat doe je nog wel als bezige bij?
“Ik doe het een en ander voor de jeugdcom-
missie van tennisvereniging All Out en ik ben 
manager van het team bij FC Aalsmeer waarin 
onze dochter voetbalt. Mooi woord hoor 
teammanager, maar ik ben gewoon een 
administratieve muts die zorgt dat er een 
rijschema is, dat er iemand vlagt, de tenues 
gewassen worden en ik ga op zoek naar een 
scheidsrechter als die er niet is. Dat is eigenlijk 
wat ik nu aan vrijwilligerswerk doe. Ik hou van 
drukte om me heen, van uit eten gaan met 
vrienden en ik ben zo’n persoon dat wanneer 
we met vrienden een weekendje uit gaan ik al 
snel voorstel: Ik kan wel iets regelen, zal ik een 
dagprogramma maken?” 

Je bent een regelneef?
“Ik houd van organiseren en ik houd van 
gezelligheid. Er is altijd een reden om lekker 
bij elkaar te zitten, wat te drinken en wat te 
eten. Dat vind ik gewoon leuk. We hebben 
een �jne, leuke en hechte vriendengroep. 
Daarnaast ken ik best veel mensen in Aals-
meer en ik vind het gezellig om lekker met 
hen in de kroeg te staan en een praatje te 
maken. De vrienden die ik heb, heb ik al heel 
lang.” 

Hoe heb je die verplichte afstand tijdens 
corona ervaren?
“Eigenlijk best wel oké, moet ik eerlijk zeggen. 
Ik heb de contacten heel erg gemist en ik ben 
blij dat het nu wat versoepeld is en we met 
onze vriendengroep gewoon weer een week-
endje weg kunnen. Maar ik heb ook gemerkt 
dat ik de mensen met wie ik goede contacten 
heb, al die tijd ben blijven zien. Alleen klein-
schaliger, met maar twee tegelijk en vaak in 
de tuin. Met Koningsdag hebben we bijvoor-
beeld hier in de tuin een sjoelcompetitie 
gehouden. Ik had een schema gemaakt 
waarop mensen in konden tekenen. Als er 
een stel weg ging, maakte ik alles weer 

schoon. We hebben een geweldig leuke dag 
gehad. Wat het me heeft gebracht is de erva-
ring en bevestiging dat we het met zijn drie-
tjes thuis ook heel gezellig hebben. 
Ook mijn moeder ben ik blijven zien. Ze is 
zesentachtig en zei letterlijk: ik vind er niks 
meer aan als ik jullie niet meer mag zien. 
Natuurlijk hebben we het heel voorzichtig 
gedaan, niet als we verkouden waren en we 
hebben ons regelmatig getest. Met een puber 
in huis loop je natuurlijk wat meer risico. Maar 
het is prima gegaan en het viel mij niet tegen.” 

En hoe was dat met collega’s?
“Ik werk bij de gemeente Noordwijk en van de 
week hebben we voor het eerst weer met een 
groep collega’s gegeten. Al die tijd kon dat 
niet, we hebben anderhalf jaar niets leuks 
gedaan en alleen maar gewerkt, ook veel 
vanuit huis. Toen we na zo’n lange tijd weer 
met elkaar aan tafel zaten merkten we pas 
hoezeer we dat gemist hebben.”

Wat doe je voor werk? 
“Ik ben leidinggevende van vier teams: P&O, 
facilitair, automatisering en secretariaat. Mijn 
achtergrond is personeel en organisatie en ik 
ben begonnen in de gemeente Uithoorn, 
vervolgens een periode in andere gemeentes 
gewerkt en daarna weer terug gekomen in 
Uithoorn. Toen de samenwerking met 
Diemen en Ouderkerk aan de Amstel kwam 
kreeg ik team juridische zaken erbij. Er 
gebeurde in die periode heel veel. Ik had het 
minder naar mijn zin, juridische zaken lag mij 
niet zo. Er zaten regelmatig meesters in de 
rechten tegenover me en ik ben niet zo van 
rechten en regels, maar meer een type van: 
we moeten het oplossen. Het klikte niet echt 
en ik vond dat het tijd werd om op te 
stappen. En toen vond ik een vacature bij de 
gemeente Noordwijk. Deze week werk ik er 
vijf jaar.” 

Hoe vind je het om in Aalsmeer te wonen?
“Een heerlijk dorp. Ik heb een tijd in Uithoorn 
gewoond; we hadden een leuk huis en het 
was een prima buurt, maar toch voelde ik mij 
gast. Wat betreft sporten en verenigingsleven 
heb ik mij altijd gericht op Aalsmeer. Toen 
Line geboren werd zijn we weer hier in het 
dorpscentrum komen wonen. Heel �jn dicht 
bij winkels en restaurants. Er is in Aalsmeer 
een grote sociale verbondenheid. Ik heb het 
gevoel dat we naar elkaar omkijken. Ik denk 
ook dat als iedereen een beetje vrijwilligers-
werk doet, het leven een stuk leuker wordt. 
Dat is een samenleving waar ik wel bij wil 
horen.” 

Op wie wil jij volgende week de schijn-
werper richten?
“Petra Alderden. Ik wil graag weten of ze de 
buren van de Marktstraat een beetje mist 
sinds ze begin dit jaar verhuisd is en hoe ze 
het voor zichzelf leuk en gezond houdt in de 
zorg.”

Karin van Es: “Er is in Aalsmeer een 
grote sociale verbondenheid”

Mirjam van Leeuwen: “Kinderen zijn 
door corona zelfstandiger geworden”
Door Truus Oudendijk

Kudelstaart - Mirjam van Leeuwen is een 
geboren en getogen Kudelstaartse, vol humor 
en een heerlijke verteller. Altijd dol op kinderen 
en de leukste juf die je maar bedenken kunt. 
Sinds kort is ze oma van baby Stan 

En hoe is dat? 
“Ik vind het fantastisch. Ik werd door de 
kinderen op school met gejuich onthaald op de 
dag dat hij geboren werd en ik mocht door een 
erehaag lopen als kersverse oma. Niet gek 
kijken als ik af en toe ga huppelen, zei ik tegen 
mijn klas. Dat gebeurt gewoon, omdat ik zo blij 
ben.”
 
En waar ben jij de leuke juf?
“Ik geef les in Uithoorn op basisschool de 
Springschans. Ik sta al vijfendertig jaar voor de 
klas. Ik heb het meeste groep 3 gehad. Ik heb nu 
alweer enkele jaren groep 4 en dat vind ik erg 
leuk. Ik ben inderdaad soms een beetje een 
gekke juf. Ik maak graag grapjes.”

Geen strenge juf? 
“De kinderen zeggen van niet. Maar je moet wel 
een beetje streng zijn, de situatie is nu ook heel 
anders dan 35 jaar terug.” 

In wat voor opzicht? 
“Toen ik begon waren veel kinderen gediscipli-
neerder, beleefder ook misschien en de ouders 
namen wat de juf zei voor waar aan. Als de juf 
straf gaf dan had je dat als kind waarschijnlijk 
nodig. Dat is nu regelmatig niet meer zo. Als 
een kind een onvoldoende heeft is dat niet 
altijd omdat hij of zij het niet kan of het niet 
begrepen heeft. Nee, dan ligt het aan de juf. 
‘Wat doe jij daaraan?’, wordt me dan gevraagd. 
‘Hij kan het best. Geef ons dan maar werk mee’. 
Want hun zoon of dochter moet het liefst naar 
het VWO.” 

Dat lijkt me zo lastig, kun je daar mee 
omgaan?
“Zeker wel. Ik begrijp dat ze allemaal hun dier-
baarste bezit aan mij toevertrouwen, want dat is 
het. Als ik met die ogen naar de ouders kijk, 
denk ik: natuurlijk wil je het beste voor je kind 
en ga ik vertellen dat ik dat ook wil. En dan 
komen we er samen wel uit.”

Dat vind ik knap. Ik denk eerlijk gezegd dat 
veel ouders hun kind veel beter en knapper 
vinden dan het in feite is.
“Ouders willen echt het beste voor hun kind. 
Natuurlijk denk ik weleens jullie kind is veel 
gelukkiger als hij uit school lekker buiten mag 
spelen en in bomen kan klimmen in plaats van 
dat je als ouder thuis met hem gaat rekenen. Ik 
probeer ze duidelijk te maken dat ik ook het 
beste wil voor hun kind. Ik vertel de ouders 
bijvoorbeeld dat hun kind het heel hard nodig 
heeft om buiten te spelen, want het heeft erg 

zijn best gedaan en heel lang stil moeten zitten. 
Je kunt dat huiswerk ook speels aanpakken; doe 
een spelletje waarbij je je kind alle ogen van de 
dobbelstenen laat optellen, dan ben je ook aan 
het rekenen. Al is het wel verstandig als alle 
kinderen van groep 4 thuis regelmatig lezen en 
de tafels oefenen.”

Hoe ben je corona doorgekomen? 
“De lockdown vond ik lastig. We hadden voor 
de kinderen werkboekjes gemaakt voor een 
paar uur per dag. Verschillende ouders vonden 
dat moeilijk en gaven aan dat het niet lukte. 
Geeft niks, zei ik dan, doe wat wel kan en laat de 
rest zitten. Je bent hun juf niet. We belden de 
kinderen ook thuis, dat vonden velen geweldig 
en ze vertelden hele verhalen. Maar er waren 
ook kinderen die niks terug zeiden. Misschien 
dat ze alleen maar knikten, maar dat zag ik 
natuurlijk niet. De tweede lockdown was voor 
mij persoonlijk nog lastiger, want toen gingen 
we online. Dan zie je al die kleine vakjes met 
kinderen op je scherm. Doe het geluid maar uit, 
zei ik, want regelmatig stond er een TV of radio 
aan, riep er een broertje op de achtergrond of 
was er een vader online aan het vergaderen. 
Maar tegelijkertijd zaten er ook kinderen in de 
klas. Alle kinderen de juiste aandacht geven was 
eigenlijk niet te doen.” 

Zaten er ook positieve kanten aan?
“Gelukkig wel. Kinderen komen ’s morgens nu 
alleen naar binnen en ik hoop dat we dat zo 
kunnen houden. Voorheen hoefden ze hun jas 
en tas niet op te hangen en zetten zij hun beker 
niet in de juiste bak; dat deden hun ouders alle-
maal. Dat is over; ze weten allemaal wat ze 
moeten doen als ze op school komen of naar 
huis gaan. Kinderen zijn zelfstandiger 
geworden. Voor corona stonden ouders ’s 
morgens in de klas. Nu staat er op het bord: 
Goedemorgen lieve kanjers, hebben jullie je 
handen gewassen? En er staat een opdracht bij. 
Ze pakken dan ook hun werk en gaan aan de 
slag. Als leerkracht sta je nu direct voor de 
kinderen klaar. Het is zoveel rustiger. Dat is 
heerlijk. 
Natuurlijk kunnen ouders altijd terecht bij ons 
als er iets is.”

Wat voor eigenschappen moet je als juf 
hebben?
“Engelengeduld en inlevingsvermogen. Je reali-
seren dat ieder kind anders is en ze niet allemaal 
hetzelfde op dezelfde manier kunnen bereiken.” 

Een geboren Kudelstaartse, hoe is dat?
“Mijn wieg stond op de plaats waar nu café op 
de Hoek is. Ik vind het heerlijk om in een dorp te 
wonen waar ik zoveel mensen ken en dat ik 
altijd iemand gedag kan zeggen of een praatje 
kan maken.” 

Op wie wil jij de schijnwerper richten?
“Karin van Es, een hele goede vriendin.” 
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Aalsmeer - Poppentheater Zelen 
trakteert op zondag 10 oktober op 
twee voorstellingen in cultureel café 
Bacchus. Dit poppenkast opkikkertje 
voor jong en oud wordt gespeeld om 
14.30 uur en om 16.00 uur. De zaal 
gaat een half uur voor aanvang open.
Eindelijk is Poppentheater Zelen weer 
terug voor de kinderen! Langzaam 
zijn we weer op de weg terug naar 
normaal: Lachen, veel lachen en 
plezier maken met elkaar, van groot 
tot klein. Dat is het beste medicijn. 
Tijdens deze allereerste gloednieuwe 
voorstelling ‘Lang Leve de Vrijheid’ 
wordt met een lach en een muzikale 
traan tante Corona uitgezwaaid. Jan 
Klaassen en Katrijn vieren dit vertrek 
van hun oude zure tante als een 
groot nieuw avontuur samen met 
vele andere bekenden uit de poppen-
kast. Iedereen en zeker de allerklein-
sten kunnen wel een opkikkertje 
gebruiken met deze vrolijke poppen-
kastvoorstelling. Er mag door de 
kinderen meegezongen en meege-

danst worden, niets is te dol. Afstand 
houden is er niet bij: Leve de vrijheid! 
Speciaal voor deze eerste poppen-
kastvoorstelling, is er aan het einde 
een grote muzikale surprise voor jong 
en oud! De toegang is gratis, maar 
reserveren is een vereiste en dit kan 
via www.cafebacchus.nl. Voor een 
bezoek aan Bacchus in de Gerbe-
rastraat is een coronatoegangsbewijs 
nodig voor iedereen vanaf 13 jaar. 
Meer informatie hierover is te vinden 
op www.coronacheck.nl.

Poppentheater Zelen zwaait 
tante Corona uit in Bacchus

Aalsmeer - Afgelopen voorjaar zijn 
op de katholieke basisscholen in 
Aalsmeer, Kudelstaart, Nes aan de 
Amstel en De Kwakel zo’n 2.000 
kaarten verspreid met zonnebloem-
zaden en een passend gedicht: ‘Kijk 
altijd naar de zonnebloem, die keert 
zich naar het licht en heeft van alle 
bloemen, het zonnigste gezicht. Als 
je soms wat somber bent, op een 
grijze grauwe dag. Kijk dan maar naar 
de zonnebloem, die bezorgt jou weer 
een lach’.
Vanuit de werkgroepen van de 
katholieke kerken is dit gebaar naar 

de kinderen toe gegeven, omdat zij 
ook in de corona schooltijd wat extra 
aandacht verdienden. Het was een 
leuk project voor de kinderen om de 
zaden te zaaien, te verzorgen en de 
zonnebloemen te zien uitgroeien. Zo 
zijn de tuinen in Aalsmeer en omge-
ving afgelopen zomer opgevrolijkt 
met heel wat mooie zonnebloemen. 
Een positieve attentie van de werk-
groepen van de katholieke kerken uit 
de omgeving. Inmiddels kunnen hier 
en nog wat mooie gele bloeiers 
gespot worden. Niet lang meer, de 
herfst doet haar intrede.

Zonnebloemen van katholieke 
kerken voor basisscholen

Aalsmeer - Maandagochtend 4 
oktober kon je van verre horen dat er 
een muzikaal feestje gevierd werd op 
het schoolplein van OBS de Zuid-
ooster. De kleuters van de drie 
groepen, verkleed als kaboutertjes, 

trommelden op emmers het lied 
‘Boem Pok Tjak’. Dit alles was onder 
begeleiding van muziekdocent Wilco 
en de drie kleuterju�en. Met dit 
spektakel is het thema ‘ herfst en de 4 
kaboutertjes’ geopend.

Muzikaal feestje de Zuidooster

Kudelstaart - Ieder jaar organiseren 
de  leerlingen van groep 8 van OBS 
Kudelstaart een ‘startfeest’ om geld 

op te halen voor hun eigen kamp, 
wat later in  het jaar is. Dit jaar mocht 
het eindelijk weer! De kinderen zijn 

‘Startfeest’ voor kamp groep 8 
OBS Kudelstaart groot succes 

in de weken vooraf winkels, kweke-
rijen en andere bedrijven langs 
gegaan om mooie prijzen gespon-
sord te krijgen. Het is best spannend 
om een winkel in te gaan en te 
vragen of je gesponsord kan worden. 
Maar ook dit jaar liep dat fantastisch. 
De leerlingen zijn alle sponsors dan 
ook erg dankbaar! Zonder hun hulp 
was het niet zo’n succes geworden. 
Wat was er allemaal te doen; een 
loterij met meer dan 100 prijzen, 
stoelendans, spons gooien, steppen-
race, sjoelen, ballen gooien. Een van 
de leerlingen wil graag ondernemer 
worden en verkocht zijn zelfge-
maakte ijs. Er werd ook eigen kunst 
te koop aangeboden. En natuurlijk 
ontbrak de bloemenkraam niet. De 
prachtigste planten en boeketten 
gingen voor speciale prijzen weg. 
Vanaf half vijf waren vrijdag 1 
oktober de deuren van de school 
open. En wat zijn er veel mensen 
geweest, oud leerlingen, opa’s en 
oma’s, ouders en leerlingen uit alle 
groepen. De leerlingen van groep 8 
hebben goed laten zien wat ze 
kunnen wat betreft zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en samenwer-
king! Er is een geweldig bedrag 
opgehaald, bijna 2500 euro. Voor de 
leerlingen de mogelijkheid om er 
een fantastisch en onvergetelijk 
kamp van te maken.

Amstelland – Van 6 tot en met 17 
oktober is het Kinderboekenweek. Bij 
de Bibliotheek staat de hele maand 
oktober in het teken van de Kinder-
boekenweek. Het thema van dit jaar is 
‘Worden wat je wil’. De Bibliotheek 
organiseert theatervoorstellingen, 
leuke workshops en een schrijversbe-
zoek van één van de leukste kinder-
boekenschrijvers van Nederland. 
Het maakt niet uit wie je bent of waar 
je vandaan komt, goed bent in 

rekenen of juist in tekenen, of je nou 
heel jong bent of best al wel groot… 
Als je later écht groot bent, mag je 
worden wat je wil. Kinderboeken zijn 
een onuitputtelijke bron om na te 
denken én te fantaseren over wat je 
later wil gaan worden. “Er staat tijdens 
de Kinderboekenweek een heel mooi 
programma klaar. Nou ja week, eigen-
lijk is een echte Kinderboekenmaand 
geworden. Er zijn prachtige theater-
voorstellingen over denkers, dromers 

Kinderboekenweek met thema 
‘Worden wat je wil’

en Ninja’s, in de Maakplaats kan je 
onder andere aan de slag als vlogger 
en programmeer je je eigen DJ- 
wereld. Tijdens leuke workshops maak 
je je eigen droom-Zine, stoom je jezelf 
klaar om  astronaut of wetenschapper 
te worden én we krijgen bezoek van 
kinderboekenschrijver Jozua Douglas,” 
aldus een enthousiaste Hiske 
Deinema, programmamaker bij de 
Bibliotheek Amstelland. In alle vesti-
gingen van de Bibliotheek Amstelland 
vinden activiteiten plaats. Bekijk www.
debibliotheekamstelland.nl/kinder-
boekenweek voor het gehele 
programma en het kopen van tickets.

Aalsmeer - Op zondag 26 september 
is er voor alle leiding van Scouting 
Ti�o een gecerti�ceerde EHBO-trai-
ning georganiseerd. Alle aanwezigen 
hebben hier succesvol aan deelge-

nomen. Op vrijdag 15 oktober zal er 
een reanimatie cursus volgen. Scou-
ting Ti�o vindt het heel belangrijk dat 
de leiding weet te handelen bij een 
ongeval. 

Overvliegen bij Scouting Ti o

Afgelopen weekend, 1, 2 en 3 oktober, 
was weer het overvliegweekend. Bij 
Ti�o is dat altijd een waar spektakel. 
Het overvliegen betekent dat als je te 
oud wordt voor je speltak je lettelijk 
gaat overvliegen naar je nieuwe 
speltak. Gelukkig was het op dat 
moment heerlijk weer. Voor de gidsen 
(meisjes 11-16 jaar) is dit ook gelijk en 
kampweekend. Van vrijdagavond tot 
zondagmiddag wordt er gezeild, 
gekampeerd en vooral lol gemaakt 
met de oude en nieuwe gidsen. 
Helaas was de regen erg aanwezig, 
maar dat heeft niemand gedeerd. 

Plantenbakkenactie
Ook is de commissie van de planten-
bakkenactie ook al weer heel druk 
met de voorbereiding van deze jaar-
lijke actie op zaterdag 30 oktober. 
Meer info en foto’s op instragram van 
Scouting Ti�o en op www.ti�o.nl

Aalsmeer - Op zaterdag 30 oktober 
wordt het allereerste ‘King of the 
Court’ volleybaltoernooi georgani-
seerd voor kinderen van 6 tot en met 
14 jaar. Dit toernooi - Koningsveld/
Boerenveld - is internationaal een 

groot succes bij volleyballers. Tijdens 
het toernooi zal volleybalvereniging 
Oradi/Omnia per leeftijdsgroep 
verschillende poules samenstellen, 
zodat alle deelnemers tegen leef-
tijdsgenootjes kunt volleyballen. 

Gratis volleybal clinic bij Oradi 
voor kinderen 6 t/m 14 jaar

Schrijf dus snel in, samen met je 
vriendje, vriendinnetje of klasge-
nootje via volleybal@svomnia.nl. 
Liever eerst een keertje oefenen en 
kijken of het leuk is? Op vrijdag 8 
oktober wordt van 19.00 tot 20.30 
uur een gratis clinic gegeven in 
sporthal De Waterlelie aan de Dreef.  
Alle kinderen uit Aalsmeer, Kudel-
staart en omgeving zijn welkom.
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KORT
HOOGSTE EER VOOR ERIK 
BIJ DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart-Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
iedere woensdagavond vanaf 
20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op 29 
september is het klaverjassen 
gewonnen door Erik v/d Beitel 
met 5268 punten, gevolgd door 
Ben Blom met 5238 punten en 
Jan Ramp op drie met 5228 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Loes Versteeg met 
3861 punten.

WINST JAN MEIJER 
BIJ BV HORNMEER

Aalsmeer-De eerste kaartavond 
bij buurtvereniging Hornmeer 
voor het nieuwe seizoen is 
behoorlijk druk bezocht, met 
andere woorden: men heeft er 
weer zin in. En dat blijkt ook uit 
de uitslag. Drie partijen boven 
de 5000 punten! Het klaver-
jassen op vrijdag 1 oktober is 
gewonnen door Jan Meijer met 
5201 punten, gevolgd door 
Corrie Feenstra met 5159 punten 
en op drie Co Eikelenboom met 
5153 punten. De fel begeerde 
poedelprijs was dit keer voor 
Alie de Boer met een score van 
3613 punten. Komende vrijdag 8 
oktober is er weer koppel-
kaarten bij BV Hornmeer in het 
buurthuis aan de Dreef 1. 
Aanvang is 19.30 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 9 oktober:
F.C.Aalsmeer
Sv. Marken 1-F.C.A. 1  14.30 u
B.O.L. 2-F.C.A. 2 11.45 u
F.C.A.4-Legmeervogels 3 14.30 u
D.S.O.V. 2-F.C.A. 5 15.00 u
F.C.A. 6-N.I.T.A. 3 14.30 u
Asv.Arsenal 9-F.C.A. 7 11.00 u
F.C.A. 8-scOveramstel 7 14.30 u
F.C.A. 9-H.B.C. 3 12.00 u
J.Fortius35+1-F.C.A.35+1 12.30 u
F.C.A. V1-Rijnvogels V3 14.30 u
F.C.A. V2-D.E.M(rkvv)V1 12.00 u
Wburgia V35+2-FCA V35+1 17.00 u
R.K.D.E.S.
IJmuiden VR1-R.K.D.E.S. VR1 12.00 u 
S.C.W.
Watergraafsmeer 3-SCW 1 14.30 u 
Buitenveldert 3-SCW 2 16.15 u
SCW 3-Roda’23 4 14.30 u 
SCW 4-VVC 3 14.30 u
SCW 5-Jpng Hercules 9 12.00 u

Zondag 10 oktober:
F.C.Aalsmeer
V.S.V 1-F.C.A. 1 14.00 u
vvZwanenburg 4-F.C.A. 2 10.30 u
R.K.D.E.S.
Ilpendam 1-RKDES 1 14.00 u
DSS 2-RKDES 2 11.15 u
K.D.O. 3-RKDES 3 11.30 u 
RKDES 4-F.C.A. 3 11.00 u

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - FC Aalsmeer (zat) en ASV-
Arsenal eindigden afgelopen zaterdag 
2 oktober na een enerverend duel aan 
de Beethovenlaan zoals zij begonnen 
met 0-0. De 150 toeschouwers zagen 
geen mooie wedstrijd, maar wel twee 
elftallen die tot de laatste seconde 
probeerden de drie punten binnen te 
halen. Zonder Mike Dam en Mark 
Ruessink maar met Arie de Vreugd en 
Calvin Valies waren de eerste 20 
minuten voor FC Aalsmeer. Snel en 
goed positie kiezend werd Arsenal al 
vlug onder druk gezet. Maar de 
laatste linie van Arsenal met Jan 
Roeters, Jesse te Paske en doelman 
Youssef El Abdallaoui gaf geen krimp. 
Aan Aalsmeer zijde waren Mark 
Rutgers, Arie de Vreugd en doelman 
Caril Heeren de uitblinkers van de 
defensie. Axel Wendt zag de Arsenal 
doelman in de vierde minuut ruim 
voor zijn doel staan, maar zijn schot 
vanaf 40 meter ging rakelings langs 
de verkeerde kant van de paal. Het 
werd een slag om het middenveld 
met weinig doelrijpe kansen. Voor het 
publieke was het een lekkere pot om 
naar te kijken. Uit een corner in de 
33ste minuut was Arsenal tot drie-
maal toe dicht bij de 0-1. Caril Heeren 
was zelfs een kopbal van Sabrouty de 
baas. Prachtig keeperswerk. De laatste 
15 minuten voor de rust was het 
Arsenal wat Aalsmeer onder druk 
zette. Toch was het Aalsmeer dat de 
grootste kansen had. Zo stuitte 
Thierry van der Kooije in de 42ste 
minuut op doelman Youssef El Abdal-
laoui en in de 45ste minuut uit een 

voorzet van Chrito� Dias waren het 
Thiery van der Kooije en Axel Wendt 
die paal en lat raakten. Ongewijzigd 
begon men aan de tweede helft. Het 
weer was ook omgedraaid en in regen 
veranderd, de wedstrijd ook. Het 
niveau van de eerste helft werd niet 
meer gehaald. Geen goed voetbal 
meer. Het werd nu werkvoetbal wat 
het kijken wel aantrekkelijk maakte 
voor het publiek. Wissel 64ste minuut: 
Jordi van Gelderen voor Stefan de 
Bruin en Marten Baarse voor Arie de 
Vreugd. Uit een voorzet van Christo� 
Dias schiet Rachid Yaghmouri vrij voor 
doelman Abdallaoui voor langs. Ook 
Arsenal kreeg nog een grote kans 
voor de winst maar Stefan Batista 
Pereira schoot tot opluchting van al 
wat Aalsmeer was rakelings naast. 
Aalsmeer kreeg nog een kans in de 
88ste minuut. Ook nu was de 
doelman niet te passeren en eindigde 
de wedstrijd, goed geleid door 
scheidsrechter Arlo Hemkes in een 
voor iedereen acceptabele 0-0. 
Aanstaande zaterdag 9 oktober speelt 
FC Aalsmeer (zat) uit tegen S.V. 
Marken. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Locatie S.V. Marken Walandweg 2 in 
Marken. 

Voetbal zondag
De voetbalwedstrijden op zondag van 
FCA en RKDES eindigden in een slech-
tere stand. FC Aalsmeer gaf thuis aan 
de Beethovenlaan de winst weg aan 
Spaarnwoude en verloor met 0-4 en 
RKDES Kudelstaart moest in Swift haar 
meerdere erkennen. Op het veld aan 
de Wim Kandreef zagen de bezoekers 
hun DES verliezen van Swift met 1-3.

Voetbal: Enerverend duel FCA 
tegen Arsenal eindigt gelijk

Foto: www.kicksfotos.nl

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 2 oktober 
kregen de FCA meiden 17-1 bezoek 
van de meiden 17-1 van Purmersteijn 
uit Purmerend. De aftrap was om 
10.15 uur. De laagstaande zon 
maakte het voetballen wat lastig, 
maar daarentegen was het heerlijk 
voetbal weer. De FCA meiden 
hadden er zin in, aanval na aanval 
golfde op het Purmersteijn doel af. 
Het vizier stond alleen niet op scherp, 
zodat kansen niet werden benut.
De Purmersteijn meiden kwamen 
amper aan aanvallen toe, de FCA 
meiden heersten. In de 24e minuut 
een lange Purmersteijn bal naar 
voren waar hun snelle vleugelspeel-
ster wel raad mee wist. De speelster 
liet de FCA defensie haar hielen zien 
en schoot de bal over de te ver voor 
haar doel staande FCA keepster 
Suzanne in het doel: 0-1. Dit was een 
enorme domper voor de sterk 
spelende FCA meiden. Een paar 
minuten later was het weer een 
snelle Purmersteijn aanvalster die 
alleen op FCA keepster Suzanne af 
stormde. Suzanne stortte zich voor 

de voeten van de Purmersteijn 
aanvalster, blokte de bal en voor-
kwam een grotere achterstand. De 
rust ging met een 0-1 in. 
Na de rust een heel ander spelbeeld. 
De Purmersteijn meiden speelden nu 
veel meer samen met goede combi-
naties, het werd nu een open 
wedstrijd. De FCA meiden bleven 
met goede aanvallen de Purmersteijn 
defensie onder druk zetten. In de 23e 
minuut �oot de scheids voor een 
Purmersteijn overtreding in hun 
strafschopgebied, penalty! FCA 
aanvalster Mila schoot de bal goed in 
maar de Purmersteijn keepster koos 
de goede hoek en stompte de straf-
schop buiten haar doel. FCA treurde 
niet en bleef druk uitoefenen op het 
Purmersteijn doel. Uit een mooie FCA 
aanval kwam de bal voor de voeten 
van FCA aanvalster Isabelle. Isabelle 
bedacht zich géén moment en met 
een verwoestend schot vloog de bal 
in de verre hoek van het Purmersteijn 
doel: 1-1. Een beautygoal en zeker 
dik verdiend! Beide teams bleven 
aanvallen maar er veranderde niets 
meer in de stand. Eindstand 1-1 
gelijk.

Voetbal: FCA meiden 17-1 spelen 
toch gelijk tegen Purmersteijn

Eva (rechts) heeft de bal weggetrapt, Isabelle scoorde met een beautygoal de 
gelijkmaker tegen Purmersteijn. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Mike Multi Foundation 
werkt al vele jaren met instanties, 
verenigingen en atleten om mensen, 
en vooral kinderen en jongeren, met 
een beperking te kunnen laten 
sporten.
Ook werkt MMF al geruime tijd 
samen met de Esther Vergeer Foun-
dation. Esther, net een paar weken 
terug uit Tokio als Chef de Mission 
van de Paralympische spelen, kijkt 
terug op zeer succesvolle spelen voor 
‘haar’  Team NL. Vier atleten, die 
uitmaakten van Team NL, worden 
gesteund door de Mike Multi Foun-
dation: Tennisser Ruben Spaargaren, 
de wielrensters Imke Brommer en 

Larissa Klaasen en triatleet Jetze Plat. 
Imke en Larissa wisten goud te 
bemachtigen tijdens de Paralympics, 
Jetze pakte zelfs drie gouden 
medailles. 
Afgelopen vrijdag, tijdens een 
bijeenkomst op Papendal, heeft Mike 
(Multi) van der Laarse de samenwer-
king met de Esther Vergeer Founda-
tion voor een paar jaar verlengd.
Esther gaf aan dat zij en haar team 
heel blij zijn met de hulp van MMF.
Mike: “Ik leer heel veel van hun orga-
nisatie en ik zie hoe meer we de 
samenwerking zoeken met andere 
organisaties, hoe meer we kunnen 
bereiken.”

Samenwerking MMF en Esther 
Vergeer Foundation verlengd

Kudelstaart - Na bijna twee jaar van 
gedwongen pauze door corona is bij 
handboogvereniging Target de 
beginnerscursus weer opgestart. Er 
was in de afgelopen periode een 
behoorlijke wachtlijst opgebouwd en 
ook de instroom van nieuwe leden 
was gestopt, omdat elk nieuw lid 
eerst een beginnerscursus moet 
doorlopen. De cursus bestaat uit zes 
lessen en benadrukt de basistech-
nieken en de veiligheidsregels. Na 
zes lessen bestaat er vrijwillig nog de 
mogelijkheid om vier lessen extra te 
krijgen die men kan invullen met het 
traditioneel boogschieten of het 

instinctief schieten. Traditioneel 
schieten is zoals je het ziet bij de 
Olympische spelen en instinctief 
schieten is veel minder statisch. Bij 
HBV Target is de laatste vorm van 
handboogschieten nieuw.  Voor de 
huidige cursus zijn trainers Peter 
Bouwmeester en Willem Eveleens 
actief, waarbij de laatste zich heeft 
gespecialiseerd in het instinctief 
schieten en daar ook recent een 
master voor heeft gehaald middels 
een driedaagse clinic. Meer weten 
over handboogschieten bij Target in 
Kudelstaart? Kijk dan op 
https://hbvtarget.nl

Beginnerscursus hervat bij Target

Foto: www.kicksfotos.nl





30 inderegio.nl • 7 oktober 2021SPORT

Greenpark DS1 wachtte afgelopen 
zaterdag 2 oktober een uitwedstrijd 
tegen en in Eindhoven. Op voorhand 
een lastige uitwedstrijd tegen PSV in 
de lichtstad, want de DS1 is een 
ervaren handbalploeg. De zieken-
boeg van Aalsmeer is nog steeds 
flink gevuld, maar er zijn gelukkig 
lichtpuntjes te zien voor de komende 
wedstrijden. PSV neemt van het 

begin af aan het initiatief, zette druk 
en liep al snel uit naar een comforta-
bele voorsprong van 5-2. Een slow-
start van Aalsmeer zou het genoemd 
kunnen worden, want na 10 minuten 
staat alsnog de 5-5 op het scorebord. 
Aalsmeer doet zeker mee in deze 
wedstrijd en de dames blijven gecon-
centreerd spelen. Helaas lopen ze 
tegen een eerste 2 minuten straf aan, 

Handbal: Greenpark DS1 loopt 
tegen de lamp in Eindhoven

en dat zal deze wedstrijd niet de 
enige keer zijn. PSV maakt hier goed 
gebruik van en buigt de score weer 
om in hun voordeel. Er wordt gerust 
met een 12-10 achterstand. Voor de 
tweede helft gaat het publiek er eens 
goed voor zitten, eens kijken of Aals-
meer er nog iets uit kunnen slepen. 
Maar daarvoor zullen de dames wel 
het beste uit zichzelf moeten halen. 
En het dubbeltje moet dan af en toe 
ook eens de goed kant opvallen. Wel 
vrijdagavond niet. Aalsmeer speelt 
nog zeker niet het beste spel, loopt 
tegen terechte en onterechte tijd-
straffen aan, en dan wordt het moei-
lijk, heel moeilijk om te winnen. 
Jammer, maar PSV wint uiteindelijk 
terecht met 29-22. Maar positief 
blijven, er is groei te zien in de wijze 
van spelen bij de dames van Green-
park. En dat nemen ze mee naar de 
volgende wedstrijd. Van de week 
tussendoor voor de beker naar 
Spakenburg en aanstaande zondag 
10 oktober komt Westsite op bezoek 
in De Bloemhof. 

Doelpunten: Lisa Hölscher (11), 
Britney Fanger (4), Sonja van 
Wechem (4), Nanda Jansma (3) en 
Robin Sahalessi (1).

Foto: Robert de Rooij

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - 73 Surfers hebben 
gestreden om de prijzen van de Grote 
Prijs van Aalsmeer. In deze endurance 
race hebben de windsurfers, wind 
foils en wing foils twee uur ronden 
gevaren over de complete Westein-
derplassen. De winnaar is de eerste 
die na twee uur als eerste nog een 
ronde vaart binnen de tijdslimiet. 
Door het gebrek aan wind moest de 
organisatie de start helaas twee keer 
doorschuiven, maar met een echte 
defi start waarbij een speedboot de 
startlijn opende begon een span-
nende race. Wie zou er winnen, de 
foils die al bij weinig wind over het 
water kunnen vliegen of toch een 
traditionele windsurfer? De traditio-
nele race windsurf planken namen de 
leiding, omdat de wind in het begin 

onvoldoende was om over het water 
te vliegen. Maar toen de wind 
toenam vlogen de foils in de achter-
volging. Uiteindelijk konden ze de 
achterstand net niet meer goed-
maken en won Peter Dannenburg de 
Grote Prijs van Aalsmeer 2021 op zijn 
raceboard. Hij won daarmee de TWS 
en kan van de zon en zee gaan 
genieten in de top surf spot van Tene-
rife in El Medano. Yva Spekman was 
de snelste dame op haar raceboard. 
Ze won daarmee een Wing Foil clinic 
bij Zeilschool Aalsmeer. Dus ze kan 
binnenkort ook vliegen over de West-
einderplassen. De 14 jarige Skip Brull 
was de snelste op de nieuwe Olympi-
sche IQ Foil Klasse. Daarmee won hij 
als jong talent de TWS training. 
Fianne Van Den Brule was de snelste 

Peter Dannenburg winnaar 
Grote Prijs van Aalsmeer

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Al tientallen jaren zeilen 
de watersportverenigingen en de 
windsurfclub aan de Westeinder-
plassen om hun eigen bestuursprijs. 
Deze verenigingen vormen samen 
Westeinder Zeilwedstrijden (WZW) 
en organiseren jaarlijks zeil- en surf-
wedstrijden. Daar zijn inmiddels al 
heel wat traditionele series uit voort-
gekomen. De internationale Draken-
klasse opent meestal het zeilseizoen 
met Pasen en de weekends er om 
heen. Voor de jeugd is er het Combi-
weekend in voornamelijk de Opti-
misten en tot zo’n 150 schippertjes 
komen daar op af. Later in het seizoen 
komen de Rond en Platbodems de 
Grote Poel opsieren en de windsur-
fers sluiten daar meestal op aan met 
hun ‘Oude Deuren Cup’. Klasseneve-
nementen en Nationale Kampioen-
schappen vullen het seizoen op. Deze 
wedstrijden hebben door de corona-
maatregelen helaas stil gelegen, maar 
er wordt van uitgegaan dat ze het 
volgend seizoen hun traditie weer 
voortgezet kunnen worden. Inmid-
dels is er weer begonnen met de 
BoBo-bestuursprijs voor de WZW-
verenigingen, deze keer bij WV 
Westend. Westend bestond in 2017 
honderd jaar en heeft toen als wissel-
prijs de Sextant Cup aangeboden. 
Een fraaie sextant in een massief 
mahoniehouten kistje. Met twee 

boten op het water werden er match-
races verzeild. Wedstrijdleider Geert 
Bakker had er voor het clubgebouw 
een leuke korte baan uitgezet, bij de 
weinige en afnemende wind was dat 
ook nodig om iedereen een keer 
tegen elkaar te kunnen laten varen. 
Uiteindelijk stonden er twee teams 
gelijk met een score van 4 keer 1 en 1 
keer 2: WV Aalsmeer en WV Schiphol. 
Toen viel de wind helemaal weg, dus 
er was geen finalerace meer mogelijk 
en dan geldt het onderlinge resultaat, 
waarbij Aalsmeer van Schiphol bleek 
te hebben gewonnen. Het team van 
Reiner de Jong, Frans van Voorst en 
Ivan Palmer mag de prijs voor een 
jaartje mee naar huis nemen en dat is 
dan de prijzenkast van de Aalsmeerse 
vereniging. Voor leuke foto’s even 
surfen naar www.wzw.nl/ media .

BoBo-sextant voor Watersport 
Vereniging Aalsmeer

Zeilen om de BoBo-bestuursprijs. 

Foto: Thom Kramer

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2 
oktober was Kras Volendam de 
tegenstander van de handballers van 
Greenpark Aalsmeer. De vijfde 
wedstrijd in de BeNe League 
eindigde in een nipte winst voor 
Volendam: 27-28. De teams waren 
aan elkaar gewaagd en qua 
aanvallen op het doel ging het gelijk 

op. Helaas speelde Aalsmeer ietwat 
slordig en miste enkele belangrijke 
kansen. De pauze gingen de hand-
ballers in met een gelijk 11-11. In de 
tweede helft opnieuw een trefzeker 
Volendam inclusief de zeer goed 
keepende Dennis Schellekens. De 
doelman kreeg de titel ‘Man of the 
Match’ en hier was zelfs Aalsmeer het 

Handbal BeNe League: Nipt 
verlies Greenpark heren

mee eens. Volendam wist krap voor 
tijd uit te lopen naar 15-20. Na een 
time-out en een ‘peptalk’ van coach 
Bert Bouwer pakte Aalsmeer de 
draad fanatiek op en wist terug te 
komen tot slechts 1 puntje verschil. 
De toeschouwers kregen een span-
nende slotfase voorgeschoteld. In de 
laatste minuten was er kans voor 
Aalsmeer om op gelijke hoogte te 
komen, maar de treffer ging naast. 
Het publiek in de Bloemhof zag een 
juichend Volendam, dat naar huis 
mocht met een overwinning (27-28) 
op de landskampioen, en een ietwat 
verslagen Aalsmeer. Allen waren het 
eens: Verloren, maar wat was het 
spannend. Topscorer bij Aalsmeer 
was Tim Bottinga met 7 treffers, 
gevolgd door Vaidas Trainavicius met 
6 doelpunten. 
Greenpark staat in de BeNe League 
nu op plaats vier met zes punten uit 
vijf wedstrijden. Nog steeds aan kop 
gaat Achilles Bocholt met tien 
punten. Aanstaande zaterdag 9 
oktober vertrekken de Aalsmeerse 
handballers naar België om het op te 
gaan nemen tegen HC Visé. De 
wedstrijd begint om 20.15 uur en is 
te volgen via livestream. 

dame op de nieuwe Olympische IQ 
Foil klasse en won een mooi surfpak. 
Kristian Sauer was de snelste wing 
foiler. De wing foilers deden voor het 
eerste mee dankzij de enthousiaste 
inzet van Sipke Meijer.

Foto: www.kicksfotos.nl

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff 
heeft zich afgelopen zondag nadruk-
kelijk laten zien in zijn eerste Parijs-
Roubaix bij de profs. Meer dan drie 
uur reed de 23-jarige Rijsenhouter in 
de spits van de heroïsche koers over 
257 kilometer, aanvankelijk sterk en 
zelfverzekerd. Na zwoegen over 
dertig glibberige stroken met onwil-
lige kasseien arriveerde de renner van 
Team DSM als 46ste in Roubaix, twaalf 
minuten na de Italiaanse winnaar 
Sonny Colbrelli. “Het was een lange en 
héél zware dag”, zuchtte de debutant 
in het gras naast de wielerbaan, 
bemodderd als een kleipop en teleur-
gesteld in het resultaat van een veel-
belovend begonnen werkdag.

Problemen
Een klein uur na de start van de koers 
was Nils Eekhoff in de plenzende 
regen al meegeglipt met een 
kopgroep van dertig renners. Door 
valpartijen op de spekgladde wegen 
en splitsingen in het rennersveld 
brokkelde de groep geleidelijk aan af. 
Uiteindelijk bleef Nils half koers alleen 
op kop over met de verrassend sterke 
Belg Florian Vermeersch. Met drie 
minuten voorsprong op het peloton 
stuiterde het duo relatief soepel over 
de beruchte keienstrook in het Bos 
van Wallers. Pas tachtig kilometer 
voor de finish werden de twee leiders 
ingelopen door de eerste achtervol-
gers. Vermeersch hield vooraan stand, 
Eekhoff raakte in de problemen.

‘Dumoulenneke’
Nils: “Al vanaf het moment dat ik met 
Florian op kop kwam te rijden voelde 
ik me niet meer goed. Mijn maag 

speelde op, ik kreeg darmkrampen en 
zat niet meer lekker op de fiets. 
Zonde, want ik was ideaal geplaatst in 
de race, met een grote kans op een 
mooie uitslag.” Nadat hij voor teamge-
noot Soren Kragh Andersen nog een 
stevige kopbeurt had gedaan liet Nils 
de eersten gaan en vond een plekje 
langs het parcours om zijn maag te 
legen en even uit de broek te gaan, 
het in wielerkringen bekende 
‘Dumoulenneke’. De noodstop bleek 
gelukkig geen voorbode van ziekte. 
“Maandagmorgen had Nils alweer 
trek in een boterham”, liet vader 
Dennis opgelucht weten.
Aankomende zondag 10 oktober mag 
Nils Eekhoff opnieuw de weg op. Dan 
gaat het van Parijs zuidwaarts naar 
Tours met in de slotfase passages op 
onverharde paden met losse stenen 
door de wijnvelden van de Loire-
vallei. Een nieuwe uitdaging.

Titel voor De Amstel
Amateurrenner Tristan Geleijn uit 
Rijsenhout is afgelopen zaterdag met 
het A-team van zijn Amstelveense 
wielerclub De Amstel tiende 
geworden bij de nationale clubkampi-
oenschappen in de Flevopolder. 
Geleijn had in de ploegentijdrit Victor 
Broex, Jasper Ockeloen, Joppe van de 
Weert, Joris van Nieuwkerk en Pim 
van Diemen mee als teamgenoten. 
Doordat De Amstel ook succesvol was 
in de overige categorieën werd de 
club algemeen clubkampioen. Een 
medaille was er zaterdag ook voor 
UWTC-jeugdrenster Jytte Timmer-
mans uit Aalsmeer: derde bij de 
districtskampioenschappen in Den 
Helder. De Aalsmeerse 60-plus vete-
raan John Tromp werd zondag derde 
in Amersfoort.

Opspelende maag remt Eekhoff 
in kasseienkoers naar Roubaix
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Aalsmeer - Op zaterdag 13 
november vanaf 12.00 uur gaat Arno 
Nieuwstad samen met twee vrienden 
1000 burpees doen in het Hornmeer-
park. Wat begonnen is als een 
geintje, is nu uitgegroeid tot een 
inzamelingsactie voor ALS. Bij een 
collega van Arno, die werkt bij Royal 
FloraHolland, is ALS geconstateerd.
“Om die reden hebben wij besloten 
om geld op te gaan halen door ons 
te laten sponsoren”, vertelt Arno.
Particulieren en bedrijven kunnen 
het drietal op diverse manieren 
sponsoren, de een kiest ervoor om in 
een keer een vast bedrag over te 
maken, anderen sponsoren per 
burpee of een veelvoud daarvan, 
bijvoorbeeld 1 euro per 20 burpees.
Ook is het mogelijk om op 13 
november ter plekke te sponsoren. 
Arno gaat zorg dragen voor een 
poster met QR code en een collec-
tebus. Op de website zal Arno na 

afloop laten weten hoeveel burpees 
het uiteindelijk zijn geworden. Wie 
sponsort per burpee kan na afloop 
het geld overmaken. De actie wordt 
ook uitgezonden via een stream op 
facebook. De link naar de site is 
https://noord-holland.alsacties.nl/
team/1000-burpees-challenge

1000 Burpees voor stichting ALS

Henry en Arno in actie om geld op te 

halen voor stichting ALS. 

Bovenkerk - Op zaterdag 9 oktober 
vindt een benefiet plaats voor Ruud 
Spring in ’t Veld op het complex van 
RODA ’23, de vereniging waar Ruud in 
zijn jonge jaren actief was. Ruud heeft 
MS en als laatste strohalm ter verbete-
ring van zijn bestaan, kan hij een 
stamcellentherapie ondergaan in 
Moskou. Deze behandeling wordt 

echter niet vergoed door de verzeke-
ring dus heeft Ruud veel geld nodig. 
RODA’23 gaat hem helpen? Op 9 
oktober start om 17.00 uur een 
wedstrijd tussen oud teamgenoten 
van Ruud en Ruud heeft aangegeven 
dat hij erbij zal zijn. Na de wedstrijd 
vanaf circa 18.00 uur volgt een 
gezellig samenzijn op het buiten-

Zaterdag Benefiet bij RODA’23 
voor Ruud Spring in ‘t Veld

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2 
oktober vond er een turnfeest plaats 
in de Proosdijhal te Kudelstaart. Dit 
was ter ere van het afscheid van 
turnjuf Anneke Nap. Zij heeft haar 
pensioenleeftijd behaald en stopt 
met het geven van turnlessen. 
Anneke heeft vele turnlessen 
gegeven in deze regio. Zij heeft 46 
jaar turnlessen gegeven in Rijsen-
hout, Aalsmeer en Kudelstaart. 
De gang en zaal waren feestelijk 
versierd en ouders hadden een 
heuse tijdmachine gemaakt. De 

avond stond in het teken van een reis 
terug in de tijd. Op de beamer 
draaide een rad, en zo werd terugge-
draaid naar een bepaald jaar. Om 
19.00 uur begon de opmars met alle 
turnsters. De huidige wedstrijdgroep 
bestaat uit 41 turnsters, maar er 
kwamen wel 80 turnsters te voor-
schijn. De leiding had voor de zomer 
heel veel oud-turnsters opgetrom-
meld om ook mee te doen met een 
optreden voor juf Anneke. Zo waren 
er ook turnsters die in de jaren 
zeventig en tachtig geturnd hebben. 

Groots turnafscheid voor 
Anneke Nap

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zondag 26 september 
vond er in café Op de Hoek in Kudel-
staart de cheque uitreiking plaats 
door Team Timmerman aan Down-
Town Ophelia. Team Timmerman zet 
zich in voor steeds weer een ander 
goed doel.  Vlak voor de corona 
uitbraak had Team Timmerman 
besloten zich in te zetten voor 
DownTown Ophelia. De activiteiten 
waarmee het team altijd het beno-
digde geld ophaalt , konden echter 
niet doorgaan. In het verleden 
haalde Team Timmerman geld op 
met onder andere de verkoop op de 
Koningsmarkt en de jaarlijkse fiets-

tocht Tour de Poel bracht ook altijd 
een flink bedrag in het laatje.  Toch 
heeft Team Timmerman het mooie 
bedrag van 2.750 euro bij elkaar 
weten te vergaren voor DownTown 
Ophelia. Dit is onder andere bij 
elkaar gespaard door giften uit het 
Schipholfonds, van de Rabobank en 
de verjaardagspot van een van de 
leden van Team Timmerman. Het 
bestuur van DownTown Ophelia was 
blij verrast met het bedrag. Zij gaat 
het geld nuttig besteden. Ook voor 
deze stichting heeft corona voor 
beperking gezorgd in activiteiten. 
DownTown Ophelia hoopt volgend 

Cheque van Team Timmerman 
voor DownTown Ophelia

In september hebben zij in het 
geheim een demonstratie geoefend. 
Anneke was heel erg verrast door 
zón grote opkomst. Er werden mooie 
demonstraties gegeven op de mat, 
balk, airtrack en minitramp met kast. 
De turnsters hebben de afgelopen 
maanden hard geoefend aan salto’s 
en overslagen. Ook waren er demon-
straties te zien die Anneke zelf 
bedacht had. Niet alleen voor 
Anneke was dit een mooie avond, 
maar ook voor de ouders, die einde-
lijk weer eens konden kijken naar wat 
hun kinderen geleerd hebben in de 
lessen. Aan het einde van de avond 
kreeg Anneke een cadeau namens 
alle turnsters en van het bestuur de 
Oorkonde Lid van Verdienste bij 
Sportvereniging SV Omnia 2000. Na 
afloop werd er gezellig bijgekletst. 
Het was een hele geslaagde avond 
voor Anneke én voor alle deelnemers 
en kijkers.

jaar op 11 juni weer voor een feeste-
lijke dag te kunnen zorgen in de 
Ophelialaan, waarbij mensen met 
een beperking in het middelpunt 
staan en de winkels draaiende 
houden.

Geen activiteiten meer
Team Timmerman heeft, mede door 
de coronacrisis, een en ander in 
overweging genomen en besloten 
geen activiteiten meer te organi-
seren om geld op te halen. De Tour 
de Poel is de afgelopen 3 jaar niet 
doorgegaan vanwege stormachtig 
weer (2019) en de coronacrisis. Het 
organiseren van de tocht is een 
behoorlijke klus. Ook de verkoop op 
de Koningsmarkt vergt de nodige 
organisatie. Beide activiteiten 
leverden mooie bedragen op en 
gaven veel voldoening. Maar het 
team is nu op het punt gekomen 
waarbij de leden achterom kijken en 
zeggen: “Het is goed zo.” De team-
leden kijken terug op 10 jaar mooi 
behaalde resultaten voor uiteenlo-
pende doelen. Daar mogen ze trots 
op zijn. Dit wil niet zeggen dat de 
fietsen in de schuur gezet worden, 
zeker niet. De leden van Team 
Timmerman blijven trappen. En 
wellicht fietsen zij in de toekomst 
mee met een sponsortocht of iets 
dergelijks om alsnog een steentje bij 
te dragen aan een goed doel.

terras van RODA ‘23 onder het genot 
van een drankje en een hapje. Een 
groot deel van de opbrengst daarvan 
gaat naar de doneeractie voor Ruud. 
Ook gaan twee kaartjes voor de 
wedstrijd Spakenburg tegen IJssel-
meervogels geveild worden.
Doel van deze benefiet is om zoveel 
mogelijk geld op te halen. Voor het 
eten is een patatwagen gereserveerd. 
De prijs bij de patatwagen zal wat 
hoger zijn dan normaal, het verschil 
gaat naar de doneeractie voor Ruud. 

Voor de drank wordt de bar van RODA 
‘23 gebruikt. Ook hier aangepaste 
prijzen voor de actie. Voor de loterij 
zijn inmiddels meer dan 100 prijzen 
beschikbaar. De lotprijs is 1 euro. 
Loten zijn verkrijgbaar bij Etos Wind 
Drogisterij in de Ophelialaan en de 
Phonehouse in Aalsmeer en bij RODA 
‘23. Het is ook mogelijk om online 
loten te bestellen. Maak voor mini-
maal vijf loten het bedrag over naar 
NL47 RABO 0382 3555 55 van RODA 
‘23 en stuur een email naar benefiet-

voorruud@outlook.com. De kopers 
krijgen dan een mail terug met de 
lotnummers. Hier is ook al behoorlijk 
gebruik van gemaakt. De organisatie 
Benefiet voor Ruud hoopt zaterdag 
vele bezoekers te mogen verwelkom 
op het voetbalcomplex in Bovenkerk.  
Het benefiet duurt tot rond 21.30 uur. 
Geen tijd? Ondersteuning bieden kan 
door te doneren via (https://www.
doneeractie.nl/stamceltherapie-
in-moskou-tegen-ms/-51214) of het 
kopen van loten.

Kudelstaart - De competitie is van 
start gegaan. Eindelijk. De eerste 
voetbalwedstrijd is een feit. Het was 
Swift welke RKDES thuis mocht 
ontvangen. Met veel nieuwe 
gezichten in het elftal ging RKDES 
van start. Al snel was te zien dat het 
een moeilijke middag zou worden. 
Swift speelde goed voetbal, was 
balvast en de spelers konden elkaar 
makkelijker vinden dan DES. De 
eerste helft ging het nog aardig gelijk 
op tot aan de 25ste minuut. Vanaf 
dat moment zette Swift er een tandje 
bij en werd het RKDES moeilijk 
gemaakt om nog tot voetballen te 
komen. In de 28ste minuut was het 
dan ook raak voor Swift. Uit een 
rommel situatie werd er gescoord: 
0-1. DES deed er alles aan om kansen 
te creëren maar dit lukte maar mond-
jesmaat. Met een paar snelle 
uitbraken kreeg DES wel wat kleine 
kansen met een schot op doel van 
Arnaud van Leeuwen en een kans uit 
een waarschijnlijke buitenspel situ-
atie van Indy van Koert. Keeper Tijn 

Kraak was ook deze wedstrijd weer 
de grote redder in nood en hield DES 
voor langere tijd in de wedstrijd, 
zowel in de eerste als de tweede helft 
met vele spectaculaire reddingen. 
In de 70ste minuut van de tweede 
helft was het weer raak voor Swift. 
Met een vloeiende aanval van de ene 
naar de andere kant van het veld 
werd de bal hard en onhoudbaar in 
het doel werd geschoten: 2-0. Swift 
bouwde de druk op met een paar 
goede kansen waar de bal voorlangs 
werd geschoten en 1 maal op de paal 
terecht kwam. 
De drie wissels aan DES zijde in deze 
periode konden helaas ook niet het 
verschil maken en in de 79ste minuut 
was het alweer 0-3 voor Swift. RKDES 
probeerde er in de slotfase alles aan 
te doen om het tij te keren, maar 
Swift bleef controle over de wedstrijd 
houden. RKDES kwam nog wel van 
de nul af. Rick Verkuyl maakte net 
voor het einde van de wedstrijd een 
prachtig doelpunt en bracht de stand 
op 1-3. 

Voetbal: RKDES start competitie 
met verlies tegen Swift
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - Op de druiligere vrijdag-
avond was het koud buiten en fris 
binnen bij AAS. Dat vond Ben als 
erkend koukleun in ieder geval. 
Robert dacht daar kennelijk heel 
anders over, want hij verscheen in 
korte broek en t-shirt bij het jeugd-
schaken. Dat verhinderde hem niet 
om een goede partij tegen Luuk V te 
spelen die een ‘good old’ Ruy Lopez op 
het bord bracht. Dit bracht wit een 
klein voordeeltje. Luuk V wist dit goed 
vast te houden ondanks verzet van 
zwart. Uiteindelijk werd het voordeel 

groter en leverde materiaal winst op 
en uiteindelijk de partij. Christiaan 
tegen Merlijn was ook een interes-
sante partij met vele aardige 
wendingen. Uiteindelijk trok Chris-
tiaan aan het langste eind en mocht 
het punt scoren. Rune is dit seizoen 
goed begonnen en zette deze lijn 
voort door Rink van het bord te vegen. 
Storm speelde een goede partij tegen 
Maks en won. Daar Luuk B afwezig 
was wegens concertverplichtingen 
kwam Storm, tot zijn eigen verrassing, 
daarmee aan kop van de ranglijst. Kijk 
voor de stand en meer informatie over 
schaakclub AAS op www.aas.leisb.nl

Storm aan kop bij jeugschaken

KORT
ENTHOUSIASTE E-BIKERS (55+)
GEZOCHT 

Uithoorn - Geen zin om alleen 
op je e-bike te toeren en zoek je 
gezelschap voor je fietstocht? 
Een enthousiast groepje e-bikers 
zoekt uitbreiding. De groep fietst 
overdag. Ben je 55+ en wil je, 
samen met anderen, fietsen voor 
je plezier? Dan ben je van harte 
welkom. De ritten hebben een 
lengte en 50 tot 70 kilometer met 
een snelheid van rond de 20 kilo-
meter per uur. Bijvoorbeeld een 
rondje Ringvaart Haarlemmer-
meer of langs het Braasemer-
meer of naar Oudewater en 
terug. Omdat het sociale aspect 
van belang is, stopt de groep 
onderweg voor een drankje. Het 
clubgebouw van de Uithoornse 
Wieler Trainings Club (UWTC) op 
sportpark Randhoorn gaat als 
vertrekpunt gebruikt worden. 
Belangstelling? Stuur een mailtje 
naar robiekop@gmail.com.

YVONNE EN RIET BESTE 
55+ KAARTERS 

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een 
gezellige kaartmiddag in het 
Dorpshuis ’t Podium te Kudel-
staart. Van 13.30 tot 16.30 uur 
staan klaverjassen en jokeren op 
het programma. Op donderdag 
30 september is het klaverjassen 
gewonnen door Yvonne van 
Schuilenburg met 5282 punten 
en 1 mars, de tweede plaats was 
voor Huub Bouwmeester 4609 
punten en 1 mars, en op drie 
eindigde Coby van Weerdenburg 
met 4606 punten en 1 mars. Bij 
het Jokeren was de hoogste eer 
voor Riet Pothuizen met 328 
punten. Belangstelling? Zowel 
jokeraars als klaverjassers worden 
van harte welkom geheten. Kom 
gerust eens kijken en speel een 
paar proefmiddagen mee. Neem 
voor inlichtingen contact op met 
Hans van Schuilenburg (penning-
meester) via: 06-12699009

PIET SCHUIT WINT BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Maandagavond was 
weer de kaartavond van Allen 
Weerbaar. De opkomst was 
goed, maar er kunnen er nog 
meer bij. De sfeer was fantastisch 
en de groep heeft leuk gekaart. 
Er waren deze avond geen 
uitschieters. Winnaar is 
geworden Piet Schuit met 5330 
punten, gevolgd door Dirk 
Janmaat met 5048 punten. De 
volgende winnaars waren Jan de 
Nooij, Bep van Bemmelen en 
Annie Verkerk me elk 4800 
punten. De poedelprijs mocht 
Paul Könst in ontvangst nemen. 
Aan het einde van de avond 
werden er nog wat planten en 
bloemen verdeeld onder de 
spelers. De volgende speelavond 
is op maandag 11 oktober in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55 in Aalsmeer-Oost. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
voor inschrijving vanaf 19.30 uur. 
De inleg is 1,50 euro per 
persoon. Er zijn per avond vijf 
mooie prijzen. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden 
met familie de Nooij via 0297-
325040 of 06-50487419.

Aalsmeer - De derde competitie-
avond begon bij Sjoelclub Aalsmeer 
afgelopen 30 september met 1 
minuut stilte wegens het overlijden 
van clublid Marry. Daarna kon er 
weer gesjoeld worden zonder de 1,5 
meter beperking en stonden er weer 
twintig bakken in de zaal. Albert 
Geleijn (Hoofdklasse) was deze 
avond bijzonder goed op dreef met 2 
x 148 en 1 x 147 punten. Ook scoorde 
hij met 25 punten de meeste punten 
van alle klassen. In het tussenklasse-
ment staat Albert op 52 punten, 
gevolgd door Tim van Tiem met 39 
punten. Tim scoorde 19 punten afge-
lopen donderdag, gevolgd door Cock 
Tukker met 15 punten. Cock staat, 
samen met Hans van Leeuwen, 
gedeeld derde in de competitie met 
35 punten. Dochter Karin Dijkstra-
Geleijn behaalde de overwinning in 
de A-Klasse met 17 punten. Jacob 
van ’t Hof en Marja Springin’tVeld 
kwamen met 15 en 14 punten dicht 
in de buurt. In het tussenklassement 
echter gaat Theo van Leijden aan kop 
met 45 punten, voor Pim van der 
Meer (41 punten) en Jacob van ’t Hof 
(39 punten). De B-Klasse lijkt een 
prooi te gaan worden voor Mahjan 
Yari dit seizoen. Met 60 punten staat 
zij nu 12 punten los van Maria 
Baggen, die ook deze avond de 
tweede plaats wist te behalen met 14 
punten, 8 punten achter Mahjan. 
Klaas de Vries werd derde met 8 

punten. Mirjam van den Berg staat 
derde in de competitie met 29 
punten.

Competitie en NK Teams
De volgende competitieavond is op 
donderdag 14 oktober en begint om 
19.30 uur in het Dorpshuis in Kudel-
staart. Tevens wordt dan de jaarver-
gadering gehouden van de afge-
lopen twee seizoenen en vindt de 
prijsuitreiking plaats van seizoen 
2019-2020. Zaterdag 16 oktober 
vindt in Voorthuizen het NK Teams 
plaats en zoals het er nu naar uitziet 
gaat Sjoelclub Aalsmeer deelnemen 
met maar liefst 5 teams. Nieuwe 
leden zijn welkom, na aanmelding 
via de website van Sjoelclub Aals-
meer. Kijk voor alle uitslagen en meer 
informatie ook op de website: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Albert Geleijn goed op dreef bij 
Sjoelclub Aalsmeer

 Karin Dijkstra-Geleijn

Aalsmeer - Na anderhalf jaar stil-
stand is de competitie weer gestart 
voor de 3 teams van de Aalsmeerse 
Tafeltennis Club Bloemenlust. Bloe-
menlust 1 moest het in de openings-
wedstrijd thuis tegen HTC 9 stellen 
zonder hun sterkste speler David 
Klaassen, maar invaller Dirk Bies-
heuvel nam met verve de honneurs 
waar met drie overwinningen. Bart 
Spaargaren en Johan Berk wisten 
ieder twee zeges te boeken en ook 
samen het dubbelspel op hun naam 
te schrijven: 8-2.
In de tweede wedstrijd uit tegen het 
sterke Holendracht 1 was David 
gelukkig weer van de partij en 
versloeg alle drie de tegenstanders. 
Twee Holendrechters waren helaas te 
sterk voor Bart en Johan, maar door 
een prima overwinning van David en 
Bart in het dubbelspel kon toch een 
tweede competitiezege worden 
bijgeschreven: 4-6.
Voor hun eerste wedstrijd moest 
Bloemenlust 2 naar Sporting SDO 2, 

waar een knappe 4-6 overwinning 
werd geboekt. Dirk Biesheuvel en Ed 
Couwenberg wonnen twee partijen 
en invaller Horst Krassen versloeg 
één tegenstander. In het spannende 
dubbelspel sloegen Dirk en Ed in de 
beslissende vijfde game het 
winnende punt binnen. In de tweede 
wedstrijd thuis tegen Amsterdam 78 
had team 2 helaas weinig in te 
brengen. Alleen Danny Knol was één 
tegenstander de baas en samen met 
Ed Couwenberg werd het dubbelspel 
gewonnen (met 11-9 in de vijfde 
game). Peter Velleman wist in een 
partij nog een beslissende vijfde 
game af te dwingen, maar een 2-8 
nederlaag was niet te voorkomen.
Bloemenlust 3 begon geweldig met 
een 9-1 thuis-zege op Tempo Team 
15. Raymond Tessensohn en Horst 
Krassen wonnen hun drie partijen en 
Horst zegevierde met Philippe 
Monnier ook in het dubbelspel. 
Philippe moest een nederlaag 
incasseren.

Tafeltennis: Prima start van de 
competitie voor Bloemenlust

Kudelstaart - Afgelopen zondag 3 
oktober was de eerste thuiswedstrijd 
voor Volant ‘90. Naast de J1 kwamen 
uiteraard ook de mannen van J2 
weer in actie. Het was de derde 
wedstrijd voor Paskal, Coen, Owen, 
Robin en Guus in de opstapcompe-
titie, de badmintoncompetitie voor 
beginners! Het was dit keer een 
vroege start, om negen uur stonden 
de spelers al op de baan warm te 
draaien. Voor de bezoekers, die uit 
Schagen vandaan kwamen, was het 
helemaal vroeg. Maar allemaal 
stonden ze te popelen om te spelen. 
Er werden 3 enkele en 3 dubbele 
partijen gespeeld en van het begin 
tot het eind werd er flink gestreden 
om de punten. De tribunes van de 
Proosdijhal in Kudelstaart liepen vol 
met familie en vrienden en zij 
werden getrakteerd op snelle rally’s, 
harde smashes en slim geplaatste 
drop shots. Er werden sets verloren 
en gewonnen. Allemaal lieten de 
Volant-spelers zien wat ze waard zijn 
en wat ze allemaal al hebben geleerd 
uit de voorgaande wedstrijden. Voor 
het eerst waren de mannen van J2 

ook scheidsrechter en puntenteller. 
Als thuisploeg voorzie je de banen 
waar competitie gespeeld wordt van 
een puntenteller/scheidsrechter. Ook 
dit is iets wat bij badminton hoort en 
wat ook geleerd word tijdens de 
opstapcompetitie. Zo leer je niet 
alleen het spel goed, maar ook de 
regels van het spel en hoe je netjes 
met elkaar om gaat. En wat de 
mannen van J2 dus ook heel goed 
lieten zien is dat ze discussies over 
punten prima met de tegenstander 
samen kunnen voeren. Daar hebben 
ze geen volwassene bij nodig, sterker 
nog daar kunnen een hoop volwas-
senen nog iets van leren. Sportief 
gedrag! Nu zit er een korte pauze in 
de competitie, op 7 november om 
9.00 uur wordt er door de J2 
opnieuw thuis gespeeld in de Proos-
dijhal. Dan is De Shuttle uit Wormer 
te gast. 
Tot dan gaan de trainingen gewoon 
lekker door, iedere dinsdag van 18.30 
tot 19.30 uur in de Proosdijhal. Een 
keer meedoen? Dat kan! Kijk op de 
site van Volant ’90 voor meer 
informatie.

Snelle rally’s en harde smashes 
bij thuiswedstrijd J2 Volant’90

Aalsmeer - Helaas was op dinsdag-
avond 28 september het bezoekers-
aantal bij het darten gedaald tot vier. 
Johan Zuidwijk is verhuisd naar 
elders en hij wordt node gemist. Elk 
nadeel heeft zijn voordeel, want nu 
kon er door alle deelnemers doorlo-
pend gegooid worden op 1 baan. 
Eerst werd in koppels gegooid in alle 
mogelijke samenstellingen. Daarna 
werd er individueel geteld, maar 
wederom met alle vier op dezelfde 
baan. Daarna hadden de darters nog 
tijd voor een bedacht oefenspelletje 
en zo kwam er een avondvullend 
programma tot stand. Omdat het 
uitgooien van de dubbel zo belang-
rijk is wordt een volgende maal een 
spel bedacht om alleen die dubbels 

in een bepaalde volgorde uit te 
gooien. Het vergt altijd concentratie 
en richtinggevoel en daarmee zal er 
een grote overeenkomst zijn met het 
sjoelen, wie weet zouden de beoefe-
naars hiervan het darten ook 
plezierig kunnen ervaren. Het darten 
vergt alleen wat meer loopwerk. Er 
wordt ook nog nagedacht over de 
juiste verlichting rond de dartborden 
en misschien scoreborden op de 
muur. 
Iedereen vanaf 16 jaar die een gezel-
lige dinsdagavond wil beleven
is welkom in buurthuis ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat in Oost. Vanaf 
19.45 uur. Deelname kost per avond 
2,50 euro. Er zijn oefen-dartpijlen 
aanwezig.

Darten op dinsdagavond in  
‘t Middelpunt








