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Er is ruimte voor zeven individuele 
economisch daklozen (of stellen 
zonder kinderen). De eigenaar wil 
graag dat er een woonbestemming 
komt op de locatie, maar vanwege 
vliegtuiggeluid is dat niet toege-
staan. “De opvang van economisch 
daklozen uit de regio is tijdelijk en 
dient een maatschappelijk doel”, 
aldus het college van B&W in een 
schrijven aan de gemeenteraad van 
Aalsmeer. Het plan is om het 
kantoorpand vijf jaar te huren en te 
verbouwen naar zeven woonunits. 
Op de begane grond worden 
douches (natte cellen, getegeld) 
geplaatst. Er wordt een algemene 
kookgelegenheid gecreëerd en de 
brandmeldinstallatie wordt 
aangepast.

Ondersteuning
De opvangplekken kunnen maximaal 
één jaar worden benut. De bewoners 
betalen een huurprijs berekend op 
puntentelling naar gelang het aantal 
vierkante meters (variërend van 233 
tot 435 euro). Het project wordt na 
een jaar geëvalueerd.
Tijdens de opvangperiode wordt aan 
de economisch dakloze inwoners 
ondersteuning geboden door maat-
schappelijk werkers van de Regen-
boog groep. De Regenboog groep 
ondersteunt deze mensen bij het op 
orde krijgen van de ‘basis’ (werk/
inkomen, doorgeleiding naaar 
bijvoorbeeld schuldhulpverlening) 
en het maken van een plan van 
aanpak voor doorstroom naar een 
duurzame vervolg woonoplossing.

Opvang economisch daklozen in 
kantoorpand Jac. P. Thijsselaan
Aalsmeer – Sinds begin 2021 werken vijf Amstelland gemeenten regio-
naal samen om zelfredzame economisch daklozen tijdelijk te huisvesten. 
Het kantoorpand aan de Jac. P. Thijsselaan staat al langere tijd leeg. 

Aalsmeer - Vanaf maandag 17 
oktober gaan bewoners en bezoekers 
van de Uiterweg �inke hinder onder-
vinden van noodzakelijke werkzaam-
heden. De overlast gaat naar verwach-
ting vier weken duren. Verkeer van en 
naar de Uiterweg wordt in deze 
periode omgeleid. Dit kan in sommige 
gevallen leiden tot verlenging van uw 
reistijd. De gemeente vraagt hiervoor 
uw begrip. Het is voor de werkzaam-
heden noodzakelijk om de Uiterweg 
volledig af te sluiten vanaf de Zijd-
straat tot de kruising met de Grun-
delweg. Er wordt namelijk een nieuw 

riool voor hemelwater aangelegd 
vanaf de Zijdstraat naar het water 
naast de Uiterweg. Daarvoor moet de 
hele straat opengebroken worden. 

Omleidingen
Het verkeer van en naar de Uiterweg 
wordt daarom omgeleid via de Grun-
delweg en het Praamplein. De omlei-
dingsroutes worden met borden 
aangegeven en gelden ook in het 
weekeinde. Vanaf de Van Clee�kade 
naar de Uiterweg is de route voor 
zowel �etsers als gemotoriseerd 
verkeer via de Marktstraat, Weterings-

Hinder door werkzaamheden 
aan begin van de Uiterweg 

rustige en veilige omgeving kan gaan 
zoeken naar een vervolg opvang-/
woonplek. Door de stress die (drei-
gende) dakloosheid met zich 
meebrengt, komen deze mensen vaak 
snel in een neerwaartse spiraal terecht. 
Hierdoor kunnen meer problemen 
ontstaan waardoor uiteindelijk zwaar-
dere zorg nodig is. De aanpak is vooral 

preventief: voorkomen dat deze 
mensen verder afglijden. De samenwer-
kende Amstelland gemeenten zijin 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-
Amstel en Uithoorn. In Ouder-Amstel 
komen dertig containerwoningen voor 
economisch daklozen en in Amstelveen 
en Uithoorn wordt gewerkt aan Parents-
houses (opvang gescheiden ouders).

Informatie-bijeenkomst
Vastgoedbeheerder Ad Hoc wordt inge-
huurd voor vijf jaar. Zij sluit de tijdelijke 
huurcontracten af met de inwoners en 
houdt ook contact met hen en met de 
buurt. Voor de start van het project gaat 
zij met de buurt in gesprek. Er wordt 
begin november een informatie-bijeen-
komst ingepland met de 
buurtbewoners.

Preventief
Economisch daklozen worden ook wel 
zelfredzame daklozen genoemd. 
Kenmerkend aan deze groep is dat ze 
geen ernstige verslavind of psychiatri-
sche problemen hebben en zelfstandig 
kunnen wonen. Het gebrek aan (betaal-
bare) huisvesting wordt gezien als één 
van de grootste oorzaken van het 
toenemend aantal (economisch) 
daklozen. Het doel van de tijdelijke 
opvangplekken is dat iemand die 
economisch dakloos is of wordt, in een 

traat, Praamplein en Grundelweg. 
Vanaf de Uiterweg naar de Van Clee�-
kade is de route voor zowel �etsers als 
gemotoriseerd verkeer via de Grun-
delweg en het Molenpad naar de 
Dorpsstraat en via de Rozenstraat rich-
ting de Seringenstraat. Vracht- en 
bevoorradingsverkeer vanaf de Burge-
meester Kasteleinweg kan naar de 
Uiterweg via de Dorpsstraat en via 
dezelfde route ook weer het centrum 
verlaten.

Huisvuil en parkeren
Huisvuil, grofvuil, plastic, oud papier 
en kleding, etc. kan worden aange-
boden zoals altijd. Parkeren kan 
tijdens de werkzaamheden ‘gewoon’ 
op de Grundelweg en het Praamplein. 

Werk in uitvoering app
De planning van het werk, 
antwoorden op veel gestelde vragen 

en nieuwsberichten zijn te vinden in 
een app die is te downloaden via 
werkinuitvoering.vangelder.com. 
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 9 OKTOBER

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

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

diensten om 10u. met ds. P.A.C. 
Boom uit Boskoop en 16.30u. 
met ds. P. van Veelen uit 
Bennebroek.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. P. van 
Veelen uit Bennebroek.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Henk Leegte. Collecte: 
DG Zending. 

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. Hans 
van Dalen uit Nijverdal. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Orga-
nist: Peter Burger. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. J.C. 
Bos. Organist: Rogier Postma. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. klein 
koor en om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof Kicka. 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. E. 
Kramer uit Aalsmeer. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
18 oktober om 20u. met Peter 
Slagter over ‘het Bijbelboek 
spreuken’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer – Divali (of Diwali), het feest 
van de duizend lichtjes, is een vrolijk 
feest waarvan de oorsprong in India 
ligt. Op zaterdag 15 oktober van 13.00 
tot 17.30 uur is in het Flower Art 
Museum aan de Kudelstaartseweg 1 
een Divali-feest, waarbij iedereen van 
harte welkom is. De entree is gratis. Er 
is heel veel te zien en te doen! Zo zijn 
er allerlei workshops, van yoga en 
meditatie tot bellyzumba, Bollywood 
dance en het draperen van een saree. 
Natuurlijk zijn er Indiase snacks, leuke 
activiteiten voor kinderen en kraam-
pjes met allerlei mooie (handge-
maakte) artikelen, zoals lampen, 
Indiase kleding, home decoration en 
lekkernijen. Divali wordt gevierd om 
het licht te verwelkomen in het leven. 
Het gaat om de goede dingen die het 
kwade overwinnen: het licht wint het 
van de duisternis, de warmte van de 
kou, de waarheid van de onwaarheid. 
Divali wordt gevierd met veel lichtjes, 
diya’s (kleine lampen) en kaarsen, en 

zoetigheden. Roopa Potdar heeft het 
initiatief genomen voor het organi-
seren van Divali in Aalsmeer en is heel 
blij met de prachtige locatie. Participe 
Amstelland ondersteunt dit initiatief 
van harte. Roopa en haar vriendinnen 
kijken er naar uit om dit vrolijke feest 
samen met jou en u te vieren!

Davali lichtjesfeest in Aalsmeer

Verhalen en liedjes 
rond ouder worden
Aalsmeer - Op woensdag 12 oktober 
houdt de PCOB weer een leden-
avond. Van 20.00 tot ongeveer 22.00 
uur is er een optreden van de 

Zondagmiddaginloop 
in de Bindingzaal
Aalsmeer - Op zondagmiddag 9 
oktober is er weer een inloop in de 
Doopsgezinde kerk in de Bindingzaal 
voor mensen uit Aalsmeer en omge-
ving die de zondagmiddag wat lang 
vinden duren. Er wordt ko�e en thee 
geschonken en er is gelegenheid 
voor een praatje en een spelletje. Het 
thema is deze keer: ‘Het schilderij’ 
met Anneke Eveleens. Er wordt een 
verhaal verteld en misschien heeft 
uzelf ook een mooie herinnering aan 
een schilderij en wilt u er iets over 
kwijt. De middag begint om 15.00 
uur en duurt tot 16.30 uur. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd van 
2 euro per persoon. U bent van harte 
welkom. Adres: Zijdstraat 55
Info: 0297-326801 of 06-25331458.

Oost-Inn en peuter-
instuif in de Mikado
Aalsmeer - Woensdag 12 oktober is 
het vanaf 9.30 weer tijd voor de 
Oost-Inn, elkaar ontmoeten en 
gesprekken voeren met ko�e en 
thee. Ook wordt een peuterinstuif 
gehouden. Ouders, oppassende 
opa’s en oma’s, andere oppassers met 
peuters worden uitgenodigd om 
samen iets leuks te doen. De herfst is 
begonnen en daarom zal er een 
herfststuk gemaakt worden, natuur-
lijk eenvoudig, op het niveau van de 
peuters. Alle activiteiten worden 
gehouden in de foyer van de Mikado 
aan de Catharina-Amalialaan 66. Kijk 
voor meer informatie op www.
hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk/
volwassenen of bel 06 30640861. 
Opgeven is niet nodig.

Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting 
Kinderhulp Afrika zet zich al ruim 30 
jaar in voor de kansarme weeskin-
deren in Oeganda door middel van 
het geven van onderwijs. Op de 
campus in Namugongo gaan inmid-
dels meer dan 1000 kinderen naar 
school, verdeeld over de basis- en 
middelbare- en vakschool. Het 
terrein is drie hectare en omvat de 
bovengenoemde scholen, slaapac-
commodatie, een kliniek, een kerk, 
een keuken en een eetzaal. Een auto 
is onmisbaar op de campus in 
Oeganda! De auto wordt voor aller-
hande ritjes gebruikt, zoals de bood-
schappen, bezoeken van de externe 
studenten op de universiteit en er 
gaan vanuit de kliniek verpleegkun-
digen de bush in om baby’tjes te 
controleren op hun gezondheid en 
het geven van de gebruikelijke vacci-
naties. De huidige auto is 23 jaar oud 

en zowel de motor als de versnel-
lingsbak moeten vervangen worden. 
De kosten zijn de auto niet meer 
waard, maar zonder de auto kunnen 
ze niet. Via een bevriende organisatie 
kan de stichting een in zeer goede 
staat verkerende Toyota Landcruiser 
overnemen voor een vriendenprijs 
van 16.000 euro. Deze kans wil de 
stichting niet voorbij laten gaan en 
houdt daarom actie om het geld 
bijeen te brengen. De stichting heeft 
tevens een aanvraag ingediend bij 
stichting Ontwikkelingssamenwer-
king Aalsmeer (OSA) om de donaties 
van de Aalsmeerse bewoners te 
verdubbelen. Mag Kinderhulp Afrika 
op uw/jouw donatie rekenen? Een 
gift overmaken kan via: IBAN 
NL43INGB0000005066 t.n.v. St. 
Kinderhulp Afrika o.v.v. landcruiser. 
Ga voor meer informatie naar www.
kinderhulp-afrika.nl/landcruiser

Auto voor stichting Kinderhulp 
Afrika in Oeganda

muziek- en theatergroep Jong van 
Geest. Het is een voorstelling met 
verhalen en luisterliedjes rondom het 
thema positief ouder worden. De 
avond wordt gehouden in de ‘De 
Bron’ van de Lijnbaankerk aan de 
Lijnbaan 5. Van harte welkom!

Oude Meer - Zondagmiddag 9 
oktober vanaf 14.00 uur is er een 
inloopmiddag bij het Dijkhuis in 
Oude Meer. Buurtbewoners en 
belangstellende kunnen een blik 
werpen op vorderingen van de 
nieuwbouw. De vrijwilligers zijn de 
komende weken druk met de afwer-
king en daarna de inrichting. De 
binnenwanden zijn afgewerkt en de 
toiletten en keuken worden 
komende weken geplaatst. De afge-
lopen periode is er 800 kuub grond 
aangevuld en de speeltoestellen zijn 
weer terug geplaatst. Ook de fruit-
bomen zijn deze week weer in oude 
glorie hersteld en geplaatst in de 
boomgaard. Er is nog geen datum 
geprikt voor een opening, maar 
gehoopt wordt voor de feestdagen 
het gebouw o�cieel in gebruik te 

nemen. Iedereen is van harte welkom 
om onder het genot van een kopje 
ko�e of thee te komen kijken.

Zondag inloop bij het Dijkhuis

Bierproeverij in 
Bacchus
Aalsmeer - Na een zware avond 
proeven zijn er zes bieren geselec-
teerd voor de Bierproeverij 
aanstaande zaterdag 8 oktober in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Van Bok naar Porter, van 
Stout naar Dubbel. Mooi donker is de 
overeenkomst tussen deze bieren. Er 
zijn kleine hapjes uitgezocht om de 
smaak te versterken of juist te 
neutraliseren. Bierproeven is een 
serieuze zaak, maar bij Bacchus 
wordt er vooral een gezellige avond 
van gemaakt. De toegang bedraagt 
17,50 euro. De zaal is open vanaf 
20.30 uur, de proeverij start om 21.00 
uur. Voor laatkomers wordt een 
tweede ronde gehouden. 
Kaartjes verkrijgbaar via 
cultureelcafebacchus.nl

Lezing Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 10 oktober 
organiseert Viva Aquaria weer een 
gezellige avond in Buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1. Tijdens deze 
avond geeft Willem Postma een inte-
ressante lezing over onder andere 
territorium-gedrag van verschillende 
vissen, vergezeld met vele foto’s en 
�lmpjes. Willem heeft al vele lezingen 
verzorgd, die altijd zeer interessant 
en boeiend waren. Belangstelling? U/
jij bent welkom. De aanvang is 20.00 
uur en de toegang is gratis. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de Carel Keim via 
0297-343854 of 06-42074387.

Maandag kaarten bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De kaartavond van Allen 
Weerbaar is goed bezocht, en het 
was gezellig. Er werd goed gekaart 
en de uitslag was heel verrassend. De 
winnaar van de avond was Jan 
Damen met 5707 punten en de 
laatste plaats was voor Lia Jongkind. 
De volgende kaartavond is maandag 
10 oktober in het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55. Het kaarten 
begint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur voor ko�e, thee en 
inschrijving. De inleg is 1,50 euro per 
persoon per avond. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Allen Weerbaar via 0297-325040
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AGENDA

DONDERDAG 6 OKTOBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

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

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

* Expositie ‘Beyond Nature’ in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open: donderdag 
t/m zondag 13 tot 17u. Tot en 
met 6 november.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

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

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

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

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

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

* Keezen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

VRIJDAG 7 OKTOBER:
* Expositie ‘Ben naar het Bos’ in 

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

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

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

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

* Droomdisco XXL voor mensen 
met een beperking in The Beach, 
Oosteinderweg, 19.30 tot 23u.

* Band King80 in N201, Zwar-
teweg, open vanaf 20u. 

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

Start 10.30u. bij Van Leeuwen, 
Kudelstaartseweg 165.

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

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

* Ouderenmiddag met muziek en 
activiteiten door Cultuurpunt en 
bibliotheek in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 13 tot 17u.

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

* Bierproeverij in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

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

* Coverband eXes in café Op de 
Hoek, Kudelstaart v/a 21.30u.

ZONDAG 9 OKTOBER:
* Open huis nieuwe Dijkhuis in 

Oude Meer vanaf 14u.
* Inloop thema ‘Het schilderij’ in 

Bindingzaal, Zijdstraat 55 van 15 
tot 16.30u.

* KCA Jazz op de Haven (Nieuwe 
Meer) met Boet Kaaijk Quintet 
vanaf 16u. 

* Copperhead County live in The 
Shack, Schipholdijk 253 in Oude 
Meer vanaf 16u.

MAANDAG 10 OKTOBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

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

* Kaarten bij Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

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

DINSDAG 11 OKTOBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

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

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

WOENSDAG 12 OKTOBER:
* Oost-Inn en peuterinstuif in De 

Mikado, Catharina Amalialaan 
vanaf 9.30u.

* Inloop voor Oekraïense vluchte-
lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

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

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

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

* Theatergroep Jong van Geest bij 
PCOB in De Bron, Lijnbaan 5 van 
20 tot 22u.

DONDERDAG 13 OKTOBER:
* Laatste �etstocht van het 

seizoen voor OVAK-leden. Start 
10.30u. bij ‘t Wapen, Dorpsstraat.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 14 OKTOBER:
* Blindkoppeltoernooi bij dartclub  

Poel’s Eye in Proosdijhal, Kudel-
staart. Inschrijven tot 20u.

* Oktoberfeest in café de Praam, 
Zijdstraat met Mark Fledderman 
van 21 tot 03u.

ZATERDAG 15 OKTOBER:
* Tweedehandskledingbeurs in 

Dorpshuis Kudelstaart. Verkoop 
van 10.30 tot 12.30u.

* Davali lichtjesfeest in Flower Art 
Museum, 13 tot 17u.

* KCA Cabaret met Kees van 
Amstel ‘Vluchtweg altijd vrij-
houden’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

Aalsmeer - Vrijdag 7 oktober een 
echte topband op het podium van 
N201: King80. Een show van King80 
is een beleving op zich: een super-
strakke blazerssectie met saxofoon, 

trompet en trombone, drie fantasti-
sche zangeressen die met hun afwis-
selende lead vocals en de driestem-
mige samenzang steeds weer blijven 
verrassen en dit alles wordt onder-

Optreden band King80 in N201

plus foto

Oude Meer - De fantastische band 
Copperhead County staat zondag 9 
oktober op het podium van The 
Shack. Copperhead County is een 
van de weinige bands in Nederland 
die zich volledig toelegt op Southern 
rock en heeft in korte tijd haar repu-

tatie als serieuze Southern rockband 
weten uit te bouwen. De band werd 
opgericht door een stel gepassio-
neerde liefhebbers en werd later 
compleet gemaakt met de toetre-
ding van frontman Corvin Silvester. 
Robert van Voorden zorgt voor het 

Southern rock van Copperhead 
County in The Shack

steund door een geweldige ritme-
sectie bestaande uit gitaar , bas 
drums en keyboards. 
Bekende hits van Incognito, Brand 
New Heavies en Earth, Wind & Fire en 
Chic worden ten gehore gebracht, 
zoals Always There, Don’t You Worry 
‘Bout A Thing, As, Freak out, Stone, 
September, Boogie Wonderland en 
Let’s Groove. Afgewisseld met andere 
lekkere nummers in deze stijl, zorg-
vuldig geselecteerd door King80 en 
daardoor onderscheidend, verras-
send, altijd groovend en uiterst dans-
baar. King80 speelt met zoveel passie 
en energie dat het lijkt alsof je bij een 
concert van de originele artiest bent!
De zaal van N201 aan de Zwarteweg 
is open vanaf 20.00 uur. Kaarten in de 
voorverkoop kosten 5 euro en zijn 
verkrijgbaar via de website van de 
band. Aan de deur is de entree 7,50 
euro (mits nog beschikbaar).

typische Copperhead County gitaar-
geluid. Het orgel van Jordy Duitscher 
zorgt ervoor dat alles aan elkaar 
gelijmd  wordt zoals het hoort. 
Ritmesectie Alex Stolwijk (drums) en 
Johan van Dijk (bas en backing 
vocals) geven de nummers de kracht 
om er een prachtige mix van 
southern rock songs van te maken. 
Alle ingrediënten voor een geweldig 
muzikaal avontuur zijn aanwezig. Het 
is zondag showtime vanaf 16.00 uur. 
De entree is 15 euro per persoon.

Greenday undercoversessie
Fans van Greenday opgelet! Vier te 
gekke muzikanten brengen op zater-
dagmiddag 15 oktober een prachtig 
eerbetoon aan deze immens popu-
laire Amerikaanse rockband. 
Reserveren voor concerten is niet 
verplicht maar wel mogelijk en kan 
door een mail te sturen naar info@the-
shack.info. Alle verdere informatie en 
het volledige programma is te vinden 
op: www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.

Coverband eXes in Op de Hoek
Kudelstaart - Zaterdag 8 oktober 
speelt coverband eXes in Café Op De 
Hoek in Kudelstaart. De band bestaat 
uit muzikanten uit Aalsmeer en 
omstreken die allen jarenlang bander-
varing  hebben. Het repertoire van de 

Foto: Joop Gijsbers

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8 
oktober is er Oktoberfest in N201 aan 
de Zwarteweg. Tijdens deze avond 
zijn er verschillende dj’s, onder 
andere The Victory Brothers en 
Fabian, die de beste feestknallers, 
apres-ski hits en Duitse nummers 
zullen draaien. De zaal zal volledig 
omgetoverd worden tot een Okto-
berfest paradijs met uiteraard bierta-
fels. Het feest is van 21.00 tot 03.00 
uur. Een kaartje kost 7,50 euro en kan 
online besteld worden via de website 
(www.n201.nl) of social media van 
N201. Indien beschikbaar zijn er ook 
kaarten verkrijgbaar aan de deur. 

Zaterdag Oktoberfest 
in N201

band is veelomvattend en moeiteloos 
worden vele soorten muziek gespeeld. 
Of het nu soul, nederpop, country, funk 
of rock is, het komt allemaal voorbij 
tijdens een optreden. De band speelt 
onder andere nummers van Blöf, Ilse 
de Lange, Waylon, U2, Bonnie Raitt, 
Gavin DeGraw en de Dijk. EXes bestaat 
uit zanger Jasper Vera, zangeres 
Jorinda Hogenboom, de gitaristen 
Donald Meijer en Kees-Jan Voortman, 
toetsenist Dick Freriks , bassist Pieter 
Hoogeveen en drummer Raymond van 
Ruitenberg. Het optreden begint 
omstreeks 21.30 uur en de toegang is 
gratis. Kom kijken, het belooft een heel 
gezellige avond te worden.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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FC Aalsmeer jaagt op eerste overwinning

Drie punten binnenhalen, dat is de opdracht voor het 
team van trainer Verdonkschot zaterdag, niet meer maar 
zeker niet minder.

Vijf verliespunten na twee wedstrijden voor de zelfbenoemde 
titelkandidaat, dat is verre van prettig. De druk staat er vol op 
om zaterdag de eerste overwinning binnen te halen maar het 
loopt nog niet op rolletjes bij FC Aalsmeer. Natuurlijk weten 
we dat trainer Verdonkschot een aantal nieuwe spelers moet 
inpassen en dat heeft tijd nodig. Helaas is die tijd er niet en 
mag er zaterdag geen punten worden verspeeld want dan 
kunnen de titelaspiraties op een laag pitje gezet worden. 

Tot zover dit toch wat sombere begin van deze voorbeschouwing, 
nu gaan we weer met een positief gevoel naar de wedstrijd 
van a.s. zaterdag kijken. Die verliespunten krijgen we niet 
meer terug. Ik blijf van mening dat het alsnog goed komt, FC 
Aalsmeer heeft, als iedereen fi t is, een team wat zeker mee kan 
doen om de titel en dat gaan we zaterdag zien.

FC Oudewater is zaterdag de tegenstander dat net als FC 
Aalsmeer na twee wedstrijden1 punt heeft. Ook zij zullen de 
drie punten willen binnenhalen. Op de website van Oudewater 
is te lezen dat het een vrij jong team is dat er alles aan moet 
doen om niet om de drie degradatieplekken te spelen (de 
nummers 12, 13 en 14 degraderen dit seizoen rechtstreeks). 

Tja, en dan zou ik eigenlijk een voorspelling moeten 
doen wetende dat ik ook afgerekend kan worden om die 
voorspelling. Ik ben daar niet bang voor en voorspel dan ook de 
eerste overwinning van FC Aalsmeer. Het is voor FC Aalsmeer 
te hopen dat geblesseerde spelers snel terugkomen en dat we 
eindelijk kunnen zien dat het een titelkandidaat is.

U leest het goed, ik heb er nog steeds vertrouwen in en nodig u 
dan ook graag uit om mij na de wedstrijd te feliciteren met die 
goede voorspelling of mij aan te spreken als die voorspelling 
niet uit komt. In beide gevallen betekent dat u samen met 
mij langs de lijn staat om FC Aalsmeer te steunen om die drie 
punten binnen te halen. Durft u het aan? Tot zaterdag.

Fred Ottenhof

VOORBESCHOUWING

FC AALSMEER FC OUDEWATER

ZATERDAG 8 OKTOBER 14.30 UUR
TWEEDE KLASSE D

Aalsmeerderweg 393
Aalsmeer

tel. (0297) 32 40 26

www.tuincentrumhetoosten.nl

HARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer • Tel. 0297-326454
 Fax 0297-345099 • info@hartelust.nl

Aalsmeer
Alphen a/d Rijn

Amsterdam
Nieuw-Vennep

www.antennagroep.nl

Jouw
nieuwe baan
is ons doel!

AMOVATIEBEDRIJF
AALSMEER

Konnetlaantje 18
1435 HW Rijsenhout
Tel: 0297-342315
Fax: 0297-342391
www.aasloop.nl
info@aasloop.nl

WWW.FCAALSMEER.NL

Oosteinderweg 243 • Aalsmeer • Tel. 0297-388144 of 0297-388100 
info@centennial.nl • www.centennial.nl

Restaurant Centennial
3-gangen diner à la carte €36,-

Voor groepen van klein tot groot. Centennial is 
de ideale locati e om een feestje te organiseren.Feestje 

vieren
bij 

Centennial

Leeseman Tandprotheticus 
Uithoorn                                                                                                        
Prinses Christinalaan 133                                                                                                                                            
1421 BH Uithoorn                                                                                                                                         
Tel. 0297 565 474
www.leesemantandprotheticus.nl

Wij zorgen voor een perfect
passende oplossing  voor
iedere gebitsprothese
• Persoonlijke aandacht op een

vertrouwd adres
• Goede samenwerking met tandartsen   

en implantologen
• Gratis en vrijblijvend advies
• Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Ook voor een huisbehandeling kunt u ons 
benaderen

Reparaties klaar terwijl u wacht

Wij werken volgens KNMT-richtlijn infectie-
preventie

Belt u ons gerust voor een afspraak

20% korting
op het vullen van al

uw zitmeubelen

Beoordeeld
met een 4,3

o.b.v. 98
beoordelingen

op Google

Alle meubelsto� en uit eigen collectie
nu van € 50,- voor € 10,- per meter

Bel of mail ons voor informatie en vrijblijvende o� erte bij u thuis!

0297 44 50 03 of 06 27 26 02 22
info@meubelsto� eerderijscholtens.nl
www.meubelsto� eerderijscholtens.nl

Bekend
van radio en tv:

Bel of mail ons voor informatie en vrijblijvende o� erte bij u thuis!

4,3



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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
6 oktober 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Lenart B.B. 29-10-1977 28-09-2022

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

SNOEIBOOT VAART 8 OKTOBER 2022 UIT

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

09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
  aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto 
  aan de doorgang Grote Brug 

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoei-
en. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de 
mogelijkheid om op zaterdag 8 oktober 2022 hun snoeiafval 
gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en klui-
ten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven 
tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. 
Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug. 

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

COMMISSIEVERGADERING 6 OKTOBER 2022 

Agendapunt Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuid-
oosthoek vervalt omdat het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat nog niet klaar is met het onderzoek. De gemeen-
teraad hoopt voor het einde van het jaar alsnog geïnformeerd 
te worden.

TER INZAGE LEGGING VASTGESTELD ADDENDUM 
STRUCTUURVISIE GREEN PARK AALSMEER 2016 
(Z22-002955)

Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer 
het Addendum Structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 vast-
gesteld. Met ingang van 7 oktober 2022 zal de vastgestelde 
structuurvisie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
liggen. 

Doelstelling 
Om het Green Square gebied te kunnen ontwikkelen tot een 
toekomstbesteding, hoogwaardig centrumgebied is de struc-
tuurvisie 2016 niet toereikend. Het addendum, als aanvulling 
op de structuurvisie 2016, zorgt ervoor dat het planologisch 
beleidskader actueel is en overeenkomt met de gemeentelijke 
toekomstvisie van het Green Square gebied. 

Ter inzage Addendum Structuurvisie 
Green Park Aalsmeer 2016
Voornoemde vastgestelde Addendum Structuurvisie Green 
Park Aalsmeer 2016 ligt gedurende de bovengenoemde ter-
mijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- digitaal raadplegen op de landelijke website 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.SVadGPAALSM2016-VG01;

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/ 
via https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true; 

- de balie van de receptie in het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1 
(alleen mogelijk op afspraak: 0297-387575);

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 
(alleen mogelijk op afspraak: 020-5404911).

Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een 
structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

VOORBEREIDINGSBESLUIT ZIJDSTRAAT

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend, dat de gemeenteraad op 29 september 2022 
een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor de Zijdstraat.

Inhoud voorbereidingsbesluit voor de hele gemeente
Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat dat be-
staande functies in de Zijdstraat aan de voorzijde worden 
gewijzigd naar wonen op de begane grond. Het voorberei-
dingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omge-
vingsvergunning die worden ingediend na de inwerkingtre-
ding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden. De 
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op 
30 september 2022. Het besluit heeft een werkingsduur van 
één jaar.

Inzage
Het voorbereidingsbesluit kan vanaf 7 oktober 2022 worden 
ingezien op de volgende wijzen: 
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.VB16C-VG01;
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer 

http://0358.ropubliceer.nl/;
- in papieren vorm bij de balie Bouwen en Vergunningen in 

het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 

Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

In verband met maatregelen in het kader van het coronavirus, 
zijn de papieren stukken alleen op afspraak in te zien. Hiervoor 
kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 
0297-387575 (balie Aalsmeer) en 020-5404911 (balie Amstel-
veen).

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden in-
gesteld.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE
- Uiterweg, sectie H, nrs. 4000, 3999 en 3908, (Z22-061735), 

(Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het realise-
ren en uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk. 

Toelichting: het wijzigen van een aanduidingsvlak ten be-
hoeve van het bouwen van een bijbehorend bouwwerk is een 
omslachtige procedure ten behoeve van het verzoek. Met een 
kortere  procedure kan medewerking worden verleend aan 
het realiseren en uitbreiden van het bijbehorend bouwwerk. 

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.
- Uiterweg 276, 1431 AW, (Z22-077141), het gedeeltelijk ver-

wijderen van een constructieve wand ter plaatse van de 
keuken 

- Karekietstraat 2, 1431 WP, (Z22-076430), het plaatsen van 
een �etsenoverkapping met groen dak in de voortuin 

- Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z22-076424), het plaatsen van 
aanvullende handelsreclame 

- Karperstraat 120, 1432 PB, (Z22-076367), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z22-075942), het vergroten van 
de terreinverharding 

- Burgemeester Brouwersweg (N201), sectie B nr. 10303, 
(Z22-075877), het realiseren van een horizontaal gestuur-
de boring (Green Park) 

- Nicolaas Walensdreef 9, 1431 ML, (Z22-075652), het plaat-
sen van een dakkapel op het voordakvlak 

- Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), het plaatsen van 
nieuwe beschoeiing t.b.v. het maken van water voor een 
boothuis 

- Oranjestraat naast nr. 3 (sectie B, nr. 6924), (Z22-075480), 
het bouwen van een woning 

- Hortensialaan 67, 1431 VB, (Z22-075448), het maken van 
een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning 

- Hortensialaan 65, 1431 VB, (Z22-075445), het maken van 
een nokverhoging 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Nicolaas Walensdreef 9, 1431 ML, (Z22-075652), het plaat-

sen van een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 29 
september 2022

- Berkenlaan 1, 1431 JD, (Z22-074057), het renoveren en iso-
leren van het dak. Verzonden: 27 september 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Nicolaas Walensdreef 2, 1431 ML, (Z22-062219), het maken 

van een dakopbouw. Verzonden: 30 september 2022
- Nicolaas Walensdreef 1, 1431 ML, (Z22-062223), het maken 

van een dakopbouw. Verzonden: 30 september 2022
- Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-062554), het realiseren van 

een boothuis. Toelichting: tijdens het in behandeling ne-
men van de aanvraag is de omschrijving gewijzigd omdat 
het wijzigen van een aanduidingsvlak ten behoeve van het 
bouwen van een boothuis (bijbehorend bouwwerk) een 
omslachtige procedure is ten behoeve van het verzoek. 
Met een kortere procedure kan medewerking worden ver-
leend aan het realiseren van een boothuis. Verzonden: 28 
september 2022
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- Pieter van Lisselaan 2, 1431 MM, (Z22-067823), het plaat-
sen van beschoeiing/ grondkering hoger dan 1 meter. Ver-
zonden: 28 september 2022

- Stommeerkade, kavel 6, Project Parkmeer (kad. perc. C 
7572), (Z22-044158), het bouwen van een woning. Verzon-
den: 22 september 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Ophelialaan 102, 1431 HM, (Z22-063410), het gewijzigd 

uitvoeren van de bouw van een serre (legalisatie). Verzon-
den: 04 oktober 2022

- Uiterweg 202, 1431 AT, (Z22-065825), het pannendak ver-
vangen door een rietenkap en het wijzigen van de gevels 
van baksteen naar stucwerk en rabatdelen. Verzonden: 04 
oktober 2022

- Mijnsherenweg achter nr. 38 (kad. perc. D nr. 4538), (Z22-
060129), het plaatsen van een fundering en een gebouw 
voor een WKK-unit. Verzonden: 03 oktober 2022

- Cyclamenstraat 52, 1431 SC, (Z22-033448), het maken van 
een uitbouw aan de achterzijde. Verzonden: 29 september 
2022

- Cabaretpad (sectie D, nr. 4566), (Z22-037076), het plaatsen 
van een opslagcontainer voor een periode van 10 jaar. Ver-
zonden: 28 september 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 

deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 25, 1432 AC, (OD-10293320), het ambts-

halve actualiseren van de voorschriften van de omgevings-
vergunning van 11 november 2004 (kenmerk 2004-16177), 
van de inrichting van Koninklijke De Vries Scheepsbouw. 

Er worden nieuwe voorschriften aan de vergunning verbon-
den, en er worden voorschriften ingetrokken, gewijzigd en 
vervangen. De actualisatie vindt plaats op basis van PGS 15: 
2016, versie september (Publicatiereeks gevaarlijke sto�en) 
en de NRB2012 (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). 
Toelichting: deze aanvraag is behandeld door de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied (zaaknummer: 10293320). De 
beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op 
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag 
over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 11-11-22 verleende omgevingsvergunning inclusief 
het besluit hogere grenswaarden met daar-
bij behorende stukken over Verlengde Mo-
lenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere 
grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 
en 14 (Z20-002569)

Aalsmeer - Over het feit dat de 
Uiterweg broodnodig een opknap-
beurt nodig heeft, hoeft niet gedis-
cussieerd te worden. Over hoe de 
werkzaamheden uitgevoerd gaan 
worden, robuust of minimaal wel, en 
de grootste uitdaging: Hoe 600 
adressen (woningen, bedrijven en 
jachthavens) bereikbaar houden op 
deze doodlopende weg? Een 
bijzonder project waarvoor nu twee 
scenario’s zijn uitgewerkt. Een 
robuuste variant die hoge kwaliteit, 
minimale hinder en een duurzame 
oplossing geeft en een minimale 
variant waarvoor de investering mini-
maal is, maar wel op korte termijn 
uitgevoerd kan worden. In beide 
varianten gaat het verzakte deel op 
de Uiterweg (400 meter) in korte 
werkvakken opgehoogd worden en 
worden twee bruggen (Zwetbrug en 
Topvoortsebrug) vervangen. Bij de 
robuuste variant wordt extra een 
de�nitieve beweegbare brug over de 
Ringvaart gerealiseerd en wordt de 
verhardingsconstructie compleet 
vervangen in combinatie met 
vervangen riool (met verlegging naar 
openbaar gebied) en aanbrengen 
mantelbuizen. Bij de minimale 
variant worden tijdelijke bruggen 
naast de bestaande bruggen aange-
legd, gaat het riool één op één 
vervangen worden, worden mantel-

buizen aangelegd en krijgt de asfalt-
verharding (in korte werkvakken) een 
extra laag. De projectkosten lopen 
behoorlijk uiteen. De minimale 
aanpak is ingecalculeerd voor iets 
meer dan 8 miljoen euro, het 
robuuste scenario voor iets meer dan 
17 miljoen euro. Toch stelt de 
gemeente voor om te kiezen voor de 
robuuste variant, mede vanwege de 
toegevoegde waarde van de 
beweegbare brug in de vorm van 
extra ontsluiting/�etsroute en oplos-
sing biedt tijdens de werkzaam-
heden, ook in de toekomst. Voorge-
steld wordt om direct te beginnen 
aan het ophogen van het verzakte 
deel, inclusief vervangen riolering en 
aanleg mantelbuis voor glasvezelnet-
werk, en een haalbaarheidsonder-
zoek te starten voor de realisatie van 
de de�nitieve brug en het creëren 
van draagvlak hiervoor bij de vaar-
wegbeheerder, vervoerregio 
Amsterdam (subsidie) en gemeente 
Haarlemmermeer. Mocht de de�ni-
tieve brug niet haalbaar zijn, wordt 
teruggevallen op de minimale 
variant.

Bewoners erbij betrekken
Afgelopen dinsdag 4 oktober was de 
eerste presentatie van het Verbeter-
plan Uiterweg in de beeldvormende 
commissie Ruimte. Over dat er 

‘gesleuteld’ moet gaan worden aan 
de doodlopende weg ‘op de buurt’, 
stonden de neuzen dezelfde kant op. 
Of de fracties gaan kiezen voor de 
robuuste of minimale variant, valt 
vooralsnog weinig te zeggen, behan-
deling vindt nog verder plaats in de 
volgende commissie, maar over de 
mogelijke komst van een beweeg-
bare brug over de Ringvaart waren 
de fracties kritisch wat de haalbaar-
heid betreft, evenals de kosten (7 
miljoen), of er wel voldoende ruimte 
is om de aansluiting te realiseren en 
de tijd die het nodig heeft om 
toestemming te krijgen van allerlei 
instanties en overheden (zo’n 5 jaar). 
Wat de fracties vooral belangrijk 
vinden: Dat er geparticipeerd gaan 
worden met de bewoners en de hier 
gevestigde bedrijven. “Zeker de 
bewoners erbij betrekken”, aldus 
Judith Keessen van Absoluut Aals-
meer en bewoner van de Uiterweg. 
“Ik ken er veel en heb al diverse 
goede ideeën gehoord.” Ook de PvdA 
en D66 gaven aan het belangrijk te 
vinden dat binnenkort een partici-
patie (meedenk) avond georgani-
seerd gaat worden voor bewoners. 
Volgend jaar maart of april hoopt de 
gemeente te kunnen starten met de 
aanpak van het meest verzakte deel 
over 400 meter nabij de Kees 
Hansenbrug.

Beweegbare brug over Ringvaart 
als extra ontsluiting Uiterweg?

Aalsmeer - Afgeplakte ramen, een 
vreemde geur, of veel activiteit bij een 
pand op vreemde tijdstippen. Dit zijn 
signalen die kunnen duiden op onder-
mijnende criminaliteit. De Gemeente 
Aalsmeer zet zich in voor een leefbare 
en veilige omgeving, en pakt onder-
mijning aan. Ondermijnende crimina-
liteit is een maatschappelijk probleem 
en de bestrijding ligt niet alleen bij de 
overheid of de politie. Daarom wil de 
gemeente inwoners bewust maken 
van praktische informatie, signalen en 
het belang om te melden. Ondermij-
ning, ook wel georganiseerde misdaad 
genoemd, is moeilijk in één zin samen 
te vatten. Grofweg betekent het de 
vermenging van de onderwereld en 
de bovenwereld. Denk aan het 
witwassen van geld, drugscriminali-
teit, uitbuiting van mensen, corruptie 
en belastingontduiking. Criminelen 
maken gebruik van legale structuren 
in de samenleving (de ‘bovenwereld’) 
voor hun criminele activiteiten (de 
‘onderwereld’). Zo hebben ze bijvoor-
beeld woningen, bedrijfsruimten en 
voertuigen nodig. In de bovenwereld 
maken ze bijvoorbeeld gebruik van 
onder andere makelaars, autoverhuur-
bedrijven, �nancieel adviseurs, horeca 

en winkels. Daarbij betalen ze meestal 
contant en zoeken ze slimme 
manieren om crimineel verkregen 
geld te investeren en wit te wassen. 
Denk aan een restaurant zonder 
klanten of een kapper die overdag 
nooit open is. Ondermijning gaat ook 
vaak gepaard met geweld, intimidatie 
en bedreiging. Het vindt niet alleen 
plaats op bedrijventerreinen en het 
platteland, maar ook in de winkel-
straat en woonwijken. Ondermijnende 
criminaliteit raakt ons dus allemaal.

Niet-pluis gevoel? Meld het!
De meeste inwoners van de gemeente 
willen hun buurt veilig en leefbaar 
houden. Met uw hulp kan de gemeente 
Aalsmeer ondermijning verder 
bestrijden en tegengaan. U kunt helpen 
door alert te zijn en misstanden of 
vermoedens daarvan te melden. Heeft 
u het gevoel dat er iets niet klopt bij u 
in de buurt? Is het ergens niet pluis? U 
kunt dit op verschillende manieren 
melden: Stuur een mail aan de 
gemeente: meldpuntondermijning@
aalsmeer.nl. Bel de politie: 0900-8844 
(bel bij spoed altijd 112). Meld anoniem 
via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 
of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Aandacht voor ondermijnende 
criminaliteit in Aalsmeer

Amstelland - Wie heeft er in de nacht 
van donderdag 29 op vrijdag 30 
september in de nachtbus N57 rich-
ting Aalsmeer gezeten en heeft meer 
informatie over een mishandeling die 
in de bus heeft plaatsgevonden? De 
recherche van politie Amstelveen 
komt dan graag met jou/u in contact. 
Twee vrienden zijn na het stappen 
vanaf het stadshart Amstelveen in de 
nachtbus die naar Aalsmeer gaat 
gestapt. Al vrij snel heeft het duo door 
dat de sfeer in de bus grimmig is en ze 
krijgen kort daarna ruzie met voor hen 
onbekende mannen. Er is er eerst een 
woordenwisseling tussen de vier, maar 
op een gegeven moment wordt het 
fysiek. Over en weer wordt geslagen, 
getrokken, geduwd en als de bus bij 
de halte Sportlaan stopt, verplaatst 
het con�ict zich naar buiten. Eén van 
de vrienden krijgt dan van één 

mannen een stoot en valt neer. 
Eenmaal op de grond moet hij nog 
meer klappen incasseren. Zijn vriend 
is nog steeds in gevecht met de 
andere man. Door toedoen van een 
omstander wordt de mishandeling en 
het gevecht gestopt en gaan de twee 
onbekende mannen weer de bus in. 
De twee vrienden gaan naar het 
ziekenhuis. Hier blijkt dat de vriend 
(een 21-jarige uit Amstelveen), die op 
de grond terecht is gekomen, zijn kaak 
op meerdere plaatsen heeft gebroken. 
De recherche wil graag weten wat er 
deze nacht rond 04.20 uur in de bus 
en bij de halte Sportlaan is gebeurd en 
komt graag in contact met getuigen. 
Wie heeft meer informatie over dit 
incident of iets gezien in de bus of bij 
de Sportlaan? De politie hoort het 
graag via 0900-8844 of doe anoniem 
een melding via 0800-7000.

Politie zoekt getuigen van 
mishandeling in nachtbus
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Aalsmeer - Foto’s maken in de 
natuur is populairder dan ooit. Maar 
hoe zorg je dat jouw foto’s ook écht 
de moeite waard zijn? Museum 
Historische Tuin organiseert zaterdag 
22 oktober een inspiratiemiddag 
natuurfotogra�e voor iedereen die 
op weg geholpen wil worden. Foto-
grafen Erik de Rijk en Ton van Eenne-
naam delen hun kennis, laten inspire-
rende voorbeelden zien en helpen je 
om (nog) meer uit je fotogra�e te 
halen. De inspiratiemiddag is 
bedoeld voor iedereen die graag 
buiten fotografeert. Beginner of 

meer gevorderd, tijdens deze 
middag kun je als enthousiaste 
(amateur)fotograaf nieuwe ideeën 
opdoen. Erik de Rijk is ruim tien jaar 
bezig met natuurfotogra�e. Vogels 
zijn zijn specialiteit. Ton van Eenne-
naam is al tientallen jaren actief als 
fotograaf. ‘Outdoor fotogra�e’ is een 
van zijn favoriete onderdelen. Tijdens 
de Inspiratiemiddag geven Erik en 
Ton uitleg over hun manier van 
werken en wat zij als basisprincipes 
hanteren bij het maken van goede 
foto’s. Na de presentaties gaan deel-
nemers zelf aan de slag. De Histori-

De Historische Tuin organiseert 
i s iratiemidda  at r oto rafie 

Insect op bloem. Foto Erik de Rijk

Zonsondergang. Foto: Ton van Eennenaam

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 2 oktober heerste 
er in de grote zaal van De Oude 
Veiling zo rond half twee een gezellig 
drukte. Er wordt door de nieuwe gast-
vrouwen Trudy en Louise geschoven 
met tafels en stoelen, Bas en Katelijne 
zorgen voor het licht en geluid. Je� 
en Robert zijn in de weer om het de 
bezoekers van Zondag bij Bob aan 
niets te laten ontbreken, Wilbert 
loopt trap op trap af te sjouwen met 
dozen kaarsen en ‘regisseur’ Bob 
geeft alle aanwijzingen voor de juiste 
tafelindeling. Inmiddels zijn de artiest 
van deze middag; Nol Havens en zijn 
toetsenist Johan Hendrikse gearri-
veerd en wordt er ingezongen en 
gespeeld. Intussen liggen de kleedjes, 
de bloemen en kaarsen op tafel en 
wanneer de kaarsen branden, het 
licht en geluid naar ieders tevreden-
heid klopt, gaan om 14.45 uur de 
deuren van grote zaal open. De 
bezoekers worden met alle egards 
begroet door de gastvrouwen en een 
lachende Bob vangt zijn publiek op 
en brengt hen naar hun plaatsen. 
Deze ontvangst van de eerste voor-
stelling in het nieuwe Seizoen 
Zondag bij Bob is de vrolijke start van 
een heerlijke ontspannen muzikale 
middag. Want dat werd het! 

Geweldig samenspel
Zanger Nol Havens (bekend van V.O.F. 
de Kunst) is naast een goede zanger 
een rasechte verteller met een heer-
lijke Brabantse tongval. Hij weet het 
publiek te raken met zijn gezongen 
poëtische teksten. Weet herkenbaar 

verdriet en vreugde kunstig te 
verweven evenals de harde realiteit 
met prachtige dromen. Dan zijn er 
nog de heerlijke anekdotes die er bij 
het publiek ingaan als zoete koek. 
Want dat in 1987 zijn ‘Eén kopje 
ko�e’ - een tekst van Erik van Muis-
winkel - werd geboycot door de 
zenders TROS en NCRV is nu een 
lachertje. Het publiek ging zich ook 
lekker te buiten aan het meezingen 
van het refrein tijdens ‘Eén kopje 
ko�e’. Het werd even stil bij ‘De blad-
blazer van de buurman’ en er werd 
weer gelachen bij ‘Oude liefde roest 
niet.’ De kracht van Nol zit ‘m in de 
eenvoud van de taal waarmee hij 
zoveel emoties weet op te roepen. 
Het lied ‘Denk nog aan mij’, is daarvan 
een schitterend voorbeeld. Wat ook 
zeker bijdraagt tot het succes is het 
samenspel - de interactie - van en 
tussen Nol en Johan ( docent aan de 
rockacademie in Tilburg) ‘Een kilo 
zaligheid’ genoemd. De middag 
kreeg de uitsmijter waarop werd 
gewacht, want met ‘Suzanne’ stond 
V.O.F. de Kunst jarenlang wereldwijd 
op nummer 1. Onder luid applaus 
ontvingen de artiesten het kleurige 
boeket rozen en ging het publiek met 
rozen ‘de kus van Bob’ blij naar huis. 
Nol Havens zelf noemde het een 
wereldmiddag! Mooier kan een mens 
het niet krijgen. 

Cor en Humphrey
De volgende Zondag bij Bob is op 30 
oktober, dan treden Cor Bakker en 
Humphrey Campbell op. Hiervoor zijn 
nog enkele kaarten bij Wijnhandel 
Wittebol in de Ophelialaan te koop. 

Zondag bij Bob: Een heerlijke 
muzikale middag 

Nol Haven en Johan Hendrikse bij Zondag bij Bob. Foto: www.kicksfotos.nl

sche Tuin is een fantastische omge-
ving om natuurfoto’s te maken. 
Natuurlijk staan Erik en Ton klaar om 
de nodige tips te geven. Als afsluiting 
van de middag wordt een aantal 
foto’s uit het praktijkgedeelte geza-
menlijk bekeken en besproken in de 
veilingzaal. Deelname aan de inspira-
tiemiddag natuurfotogra�e kost 25 
euro per persoon en is inclusief 
museumentree en ko�e/thee. Dona-
teurs en vrijwilligers van de Histori-
sche Tuin betalen 22 euro. Het 
programma begint om 13.00 uur en 
duurt tot circa 16.15 uur. Er is plaats 
voor maximaal 30 deelnemers. 
Inschrijven is vanaf heden mogelijk 
via https://historischetuinaalsmeer.
kooptickets.nu/product/natuurfoto/ 
of door een mail naar communi-
catie@historischetuinaalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Zondag 9 oktober trak-
teert de Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer (KCA) weer op Jazz op de 
Haven met dit keer een optreden van 
het Boet Kaaijk Quintet. Het quintet 
van de Aalsmeerse trompettist verte-
genwoordigt een nieuwe generatie 

jazzmusici die barsten van het talent, 
één voor één ongelofelijk virtuoos op 
het eigen instrument en samen een 
ijzersterke combinatie. Bandleader 
Boet draait zijn hand niet om voor 
spetterende trompetsolo’s. Maar 
onderschat de saxofonist, gitarist, 

KCA: Zondag Jazz op de Haven 
met Boet Kaaijk Quintet

toetsenist en drummer van de band 
zeker niet! 

Muzikale familie
Het wordt weer een gezellige zondag-
middag op de Haven met een gewel-
dige band. Boet Kaaijk speelde als 8 
jarig jochie al op de haven met 
Michael Varenkamp. Inmiddels is hij 
18 en studeert Jazztrompet aan het 
Conservatorium in Amsterdam. Met 
zijn eigen quintet brengt hij bekende 
en minder bekende jazz standards. 
Boet had onlangs zijn debuut in het 
Concertgebouw van Amsterdam waar 
hij als gastsolist samen met Made-
leine Bell werd uitgenodigd door het 
Jazz Orchestra. Boet komt uit een 
muzikale familie uit Aalsmeer: Zijn 
grootvader Goos Kaaijk was drummer, 
zijn moeder Lisa Kaaijk is zangeres en 
pianiste. Jazz op de Haven van 
Nieuwe Meer (toegang via het pontje) 
begint om 16.00 uur. Toegang: uw 
onmisbare gift. Inlichtingen bij: Henny 
Essenberg tel. 06-53306154 en Pierre 
Tuning, tel. 06-14461305.

Aalsmeer - Zaterdag 15 oktober 
verzorgt cabaretier Kees van Amstel 
de voorstelling ‘Vluchtweg altijd vrij-
houden’ in cultureel café Bacchus. 
Waarom vluchten we toch zo graag? 
Voor verantwoordelijkheden, voor 
stress en voor elkaar? Kees vlucht 
ook graag, maar dan voor z’n plezier. 
Kees houdt z’n vluchtweg altijd vrij, 
of zoals hij noemt: reizen. Reizen naar 
gewone en ongewone werelden. 
Thuis, in z’n hoofd, in het onderwijs, 
maar eigenlijk is de hele wereld nu 
wel een keer aan de beurt. En wat �jn 
dat Kees werkelijk van elke situatie 
iets komisch weet te maken (zegt de 
Volkskrant). De Telegraaf noemt hem 
een sterke verhalenverteller met 
gouden grappen, dus, zoals gewoon-
lijk, ga je ook weer lachend de zaal 
uit. Zin om even te vluchten? Kom 
dan naar Bacchus, want in de vierde 

solovoorstelling van Kees ga je weer 
iets mee maken. En lachen. Veel 
lachen. In cultureel café Bacchus is de 
cabaretier een graag geziene gast. 
Dit wordt zijn vierde optreden in 
Aalsmeer. De voorstellig ‘Vluchtweg 
altijd vrijhouden’ op 15 oktober in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat begint om 20.30 uur. Zaal 
open vanaf 20.00 uur. Kaarten 
kunnen besteld worden via de ticket-
shop op de website van KCA.

Kees van Amstel met ‘Vluchtweg 
altijd vrijhouden’ in Bacchus

Aalsmeer - Vrijdagmiddag 30 
september is er een schitterend 
optreden geweest van ‘La Familia’ in 

het Dorpshuis van Kudelstaart, 
speciaal voor leden van de Ouderen 
Vereniging Aalsmeer Kudelstaart 

Schitterend optreden van ‘La 
Familia’ voor leden O.V.A.K.

(OVAK). Om 13.15 uur kwamen de 
eerste bezoekers al binnen en 
zochten een plekje in de zaal met 
een kopje ko�e of thee. Uiteindelijk 
was de zaal vol met 80 personen.
Om 14.00 uur kondigde de voor-
zitter het trio ‘La Familia’ aan en 
wenste alle aanwezigen veel plezier. 
‘La Familia’, bestaande uit vader, 
moeder en dochter, prachtig 
gekleed, zong bekende liederen van 
opera tot de meezinger ‘Tulpen uit 
Amsterdam’. Het trio maakte echt 
contact met het publiek en de hele 
zaal deinde mee op de maat van de 
muziek. Ook het prachtige ‘Ave 
Maria’ is gezongen.
Na ruim een uur muziek werd er nog 
gezellig nagepraat met elkaar onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. Iedereen was het met elkaar 
eens, het was een prachtige en 
leuke middag!
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Regio - Begin 2020 is op verzoek van 
Provinciale Staten een onderzoek 
gestart naar vergroening van de 
bushaltes door middel van sedum-
dakbedekking. Sedum is een verza-
melnaam voor een type bodembe-
dekker die in een groot deel van het 
jaar bloeit. Sedum wordt ook wel 
vetkruid genoemd. 

Voordelen sedum
De voordelen van sedum als dakbe-
dekking zijn: De bloemen van sedum 
zijn zeer rijk aan nectar en daarmee 
erg aantrekkelijk voor insecten, zoals 
bijen, hommels en vlinders; Sedum 
neemt ook �jn- en gifsto�en op. Zelfs 
kan een sedum dakbedekking scha-
delijke sto�en, zoals zware metalen 
(lood, cadmium) opnemen; Sedum 
neemt jaarlijks 1,23 kilogram CO2 per 

vierkante meter op en daarnaast 
zorgt het ook voor zuurstofproductie; 
Sedum heeft een gunstig e�ect op 
de waterhuishouding. Door de 
sponswerking van het sedum wordt 
het regenwater langer vastgehouden 
(klimaatadaptief ). Daarnaast wordt 
het water door de sedum dakbedek-
king ge�lterd; Sedum dakbedekking 
zorgt ook voor een aantrekkelijker 
kwaliteitsbeeld van de bushalte. 

Busbaan Hoofddorp-Aalsmeer
Het sedum is als proef geplaatst op 
onder andere acht haltes van de 
HOVASZ busbaan van Hoofddorp 
naar Aalsmeer. Bushaltes met sedum-
dakbedekking in de bebouwde 
omgeving bieden een meerwaarde 
op het gebied van biodiversiteit, 
opname �jnstof en wateropvang. 

Groene dakbedekking op haltes 
heeft positief effect 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Tussen alle hectiek 
door van de afgelopen weken: een 
dag Amb8route, een avond Radio 
Aalsmeer met drie inspirerende 
dames, oppassen, een dochter met 
hond vertrokken en een andere 
dochter met hond er weer in, dacht 
ik op dinsdag ineens: O ja, het is 
Werelddierendag vandaag. Vooral 
dat ‘wereld’ voor ‘dierendag’ vind ik 
kenmerkend. Want wereldwijd gaat het helemaal niet zo best met dieren. 
Bijzondere soorten worden met uitsterven bedreigd, de gewone huis-
tuin-en keukensoort heeft ook niet overal een even leuk leven en over 
veestapels wil ik het helemaal niet hebben, daar gaan we ronduit achter-
lijk mee om. Dieren hebben altijd deel uitgemaakt van mijn leven. En ik 
kan niet anders zeggen, ze zijn een welkome aanvulling en eerlijk gezegd 
onmisbaar. Ik kan mij het leven zonder een huisdier niet voorstellen. Zal 
ook niet snel gebeuren. Als klein kind, opgevoed door opa en oma, stond 
er met Pasen tussen de eieren een mand met jonge konijntjes op de 
ontbijttafel. Dat die diezelfde konijntjes Vlaamse reuzen werden en met 
Kerst weer in de pan lagen, had ik toen nog niet door. Natuurlijk was er 
later ook een knu�elkonijn: Sebastiaan, die absoluut niet eindigde als 
Flappie. Ook heb ik jarenlang een leuke kat gehad, die mijn moeder toen 
ze ziek werd (de kat, niet mijn moeder) buiten mijn weten om in liet 
slapen. Om de tere kinderziel te sparen, met het tegenovergestelde 
e�ect. Jeugdtrauma, ineens was Pinkie, mijn maatje, er niet meer. Heel 
kort heb ik ook een hondje gehad: Floppie, maar daar kreeg mijn oma 
een rolberoerte van. Achteraf bezien kan ik mij dat wel voorstellen want 
als iets een ongeleid projectiel in je huis is, dan is dat wel een jonge hond. 
Als hartpatiënt is dat niet aan te raden. Goed om alle jeugdtrauma’s te 
compenseren (manlief had in zijn jeugd een Flappie-ervaring) namen wij 
zodra we samen een huis deelden een hond. Een vuilnisbakje waar de 
buurvrouw van mijn moeder geen raad mee wist. “U brengt hem niet 
naar het asiel, dan nemen wij hem wel mee.” Fantastisch beestje. Toen we 
kinderen kregen konden die eerder ‘Teddy’ zeggen dan ‘mama’. In de 
vijftig jaren daarna hebben vele huisdieren ons leven gedeeld. Ze zijn 
allemaal heel oud geworden en tot hun dood bij ons gebleven. En we 
hebben altijd goed voor ze gezorgd en veel van ze gehouden. Even terug 
naar de huidige situatie; we hebben nog maar één hond: Pien, een Duitse 
herder van negen jaar oud. We zijn heel zuinig op haar, want we willen 
nog een paar jaar van haar genieten. Een hond van dat formaat wordt 
geen twintig jaar, dat weten we allemaal. En wat betreft deze Dierendag, 
manlief kwam met twee mega kluiven thuis. Een voor Pien en een voor 
Stig, de Zweedse logé; een chagrijnige oude kerel, die je met voorzichtig-
heid moet benaderen. Hij weet eigenlijk met die kluif geen raad, want zijn 
gebit is ook niet meer wat het geweest is. Mijn dochter heeft laatst 
gegoogeld: ‘Welke leeftijd had de oudste Shiba Inu?’ Die bleek 26 jaar te 
zijn geworden. “OMG dan moeten we nog 12 jaar”, schrok dochter. Wij 
nog maar een paar weken, want dan gaat de logé weer naar huis... 
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Dierendag

Aalsmeer - De leerkrachten en 
docenten in Aalsmeer en Kudelstaart 
werden op De Dag van Leerkracht 
verrast met een gezonde traktatie. 
Hiermee wil de gemeente haar waar-
dering laten blijken voor het werk 
dat zij, en het ondersteunend perso-
neel, verrichten. Wethouder Bart 
Kabout (Onderwijs) overhandigde de 
fruittraktatie persoonlijk aan de 
medewerkers van OBS Kudelstaart. 

Jaarlijks is het op 5 oktober de Dag 
van de Leerkracht. De dag valt in de 
Nationale Onderwijsweek en is een 
feestdag voor alle leraren in Neder-
land. Op deze dag wordt wereldwijd 
stilgestaan bij het belang van onder-
wijs en wordt waardering uitge-
sproken voor het werk dat leer-
krachten verrichten. De dag wordt in 
zo’n negentig landen wereldwijd 
gevierd.

Leerkrachten in zonnetje gezet 
met gezonde traktatie

Juf Anne Kee Berghoef krijgt een gezonde traktatie van wethouder Bart Kabout.

Waardering
Wethouder Kabout: “Het onderwijs is 
een plek waar kinderen een groot 
deel van hun jeugd doorbrengen, 
waar zij leren en opgroeien. Leer-
krachten spelen daarbij een heel 
belangrijke rol. Wij waarderen de 
inzet, betrokkenheid en �exibiliteit 
van de leerkrachten hier in de 
gemeente. De uitdagingen waar zij 
elke dag voor staan, mede door het 
lerarentekort, vragen vaak wat extra’s 
van ze. Daarvoor willen we ze 
bedanken, met een gezonde 
traktatie.” 

Sandra Hof, directeur van OBS Kudel-
staart, gaf aan dat de traktatie zeker 
wordt gewaardeerd: “Het is �jn dat er 
even stil gestaan wordt bij het werk 
dat de leerkrachten dagelijks 
verrichten.” Wethouder Kabout sprak 
in groep 5/6 kort met leerkracht 
Anne Kee Berghoef en een aantal 
leerlingen. Aan Anne Kee overhan-
digde Kabout het eerste fruitbakje.
In het kader van JOGG (Jongeren Op 
Gezond Gewicht) is gekozen voor 
een gezonde traktatie. De fruitbakjes 
werden vandaag bij alle basisscholen 
en het voortgezet onderwijs in de 
gemeente Aalsmeer bezorgd. 

Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober 
stapten acht vrijwilligers van de 
Wereldwinkel Aalsmeer ’s morgens 
vroeg op de �ets richting cacaohaven 
in Amsterdam om een bestelling 
duurzame chocolade op te halen. Het 
idee voor dit transport op de �ets is 
geboren naar aanleiding van de jaar-
lijkse Schokofahrt vanuit Duitsland, 
waarbij in het voorjaar van 2022 maar 
liefst 18.000 repen van Chocolatema-
kers op de �ets in Duitsland zijn 

bezorgd door 165 �etsende vrijwilli-
gers. Inmiddels doet ook een aantal 
Nederlandse Wereldwinkels mee. 

CO2-vrije keten
De cacaobonen worden fair trade en 
biologisch geproduceerd door een 
federatie van kleine cacaoboeren in 
de Dominicaanse Republiek. Deze 
cacaobonen worden vervolgens per 
zeilschip Tres Hombres naar 
Amsterdam vervoerd. Na de zeiltocht 

Chocolade voor Wereldwinkel 
er fiets o ehaald

verwerkt Chocolatemakers de cacao 
tot de lekkerste ‘single origen’ choco-
lade. De kleine chocoladefabriek 
draait vrijwel CO2-neutraal dankzij 
een dak vol zonnepanelen. Met het 
�etstransport naar de winkel is ook 
het laatste stukje van de keten 
duurzaam.

Leerzame en �jne dag
Wind en regen was voorspeld voor 
afgelopen zaterdag. Maar de mede-
werkers van de Wereldwinkel hielden 
de moed erin en warempel: vanaf het 
vertrek hield de zon hen de hele rit 
gezelschap. Het werd een fantastische 
dag met een prachtige route door de 
parken van Amsterdam en een warm 
welkom in de chocoladefabriek waar 
nog meer �etsers uit Nederland en 
Duitsland aankwamen. Na een leer-
zame proeverij werd de bestelling 
opgeladen en vertrok het gezelschap 
richting Aalsmeer waar ze feestelijk 
onthaald werden door de collega’s in 
de winkel. Bij de volgende Chococycle 
in het voorjaar is de Wereldwinkel 
Aalsmeer weer van de partij. 
Kijk voor meer informatie over de 
bijzondere chocolade van de Choco-
latemakers op 
www.wereldwinkelaalsmeer.nl

Aalsmeer - Met de huidige energie-
prijzen is het een goed idee om 
energie te besparen. Dit kan bijvoor-
beeld door een woning te isoleren of 
het installeren van isolerend glas. 
Hiermee kan �ink worden bespaard 
op de energierekening en het is goed 
voor het milieu. Om inwoners hierbij 
te helpen, organiseert de gemeente 
samen met het Regionaal Energie-
loket dit najaar een Collectieve Actie 
voor Isolatie en Glas. De gemeente 
wil met deze actie de mogelijkheden 
voor woningisolatie onder de 
aandacht brengen en stimuleren. De 
actie richt zich op alle eengezins-
koopwoningen in Aalsmeer Kudel-
staart met bouwjaar tussen 1925 en 

1992. Woningeigenaren van deze 
woningen ontvangen deze week een 
brief met meer informatie.

Online informatieavond
Op donderdag 20 oktober wordt van 
19.30 tot 20.30 uur een online infor-
matieavond gehouden. Het Regio-
naal Energieloket vertelt deze avond 
meer over de isolatieactie en de 
subsidie en leningen die kunnen 
worden aangevraagd. Ook is er de 
gelegenheid om vragen te stellen 
aan de gemeente, het Regionaal 
Energieloket en het isolatie- en glas-
bedrijf dat voor deze actie is geselec-
teerd. Aanmelden voor de online 
bijeenkomst kan via www.regionaal-

Gemeente start collectieve 
actie isolatie en glas

energieloket.nl/aalsmeer. Op de site 
staat ook meer informatie over de 
actie. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Elize Eveleens is een creatieve duizendpoot. Als dochter van 
een seringenkweker was een opleiding in de sierteelt een logische stap. Ze 
is meester in de bloemsierkunst. 

Waar haalt ze, na al die jaren, nog steeds de inspiratie vandaan? 
“Dat ontwikkel je in de loop der jaren, het wordt een soort tweede natuur. 
Bij alles wat ik zie denk ik: hoe kan dat anders? Je krijgt er een neusje voor. 
Ik kan tekeningen in een blad zien die me intrigeren, dat sla ik dan op en 
op een gegeven moment komt dat in een andere vorm weer naar buiten. Ik 
doe veel styling voor fotogra�e en afhankelijk van de opdracht ga je op een 
bepaalde manier kijken, want elke klant is weer anders. De een richt zich 
op natuur een ander weer op innovatie. In het beeld dat ik schep probeer 
ik hun verhaal te vertellen. Ik werk veel voor Bloemenbureau Holland, daar 
maken ze twee keer per jaar een trendcollectie. Een trendwatcher ontwik-
kelt vier verschillende trends, waarvan er twee uitgezocht worden om een 
hele collectie van te maken. Die wordt aangeboden in een bepaalde stijl. 
Bloemenbureau Holland maakt internationale campagnes voor bloemen 
en planten. Zoals: Mooi wat bloemen doen en mooi wat planten doen.”

Waarom heb je voor dit vak gekozen? 
“Het is niet echt een bewuste keuze geweest. Op de lagere school heb ik 
een beroepentest gedaan en daar kwam uit dat ik edelsmid moest worden, 
maar ik heb helemaal niets met sieraden. Ik ben naar de lagere tuinbouw-
school gegaan en daar was bloemschikken het meest creatieve vak. Ik 
wilde daarna naar de etaleursschool, maar werd niet aangenomen. Toen 
ben ik, als logisch vervolg, naar de middelbare tuinbouwschool gegaan. Ik 
werd al snel door Abel Verheijen gevraagd om mee te helpen bij het 
versieren van het concertgebouw in Amsterdam. Dat vond ik zo leuk om te 
doen. Hij stimuleerde mij om als freelancer te gaan werken en dat advies 
heb ik opgevolgd. Meteen toen ik mijn diploma had, heb ik mij inge-
schreven bij de KvK. Daarna heb ik een paar jaar in het buitenland gewerkt. 
Eerst in Duitsland, toen in Zwitserland en ook een aantal jaren in Noor-
wegen en IJsland. Altijd in bloemenwinkels en in een tuincentrum. Het was 
een heel andere tijd. Internet was er nog niet en naar IJsland vloog ik met 
een vrachtvliegtuig. Het vliegveld bestond uit een paar barakken.”

En daarna?
“Toen ik terugkwam ben ik naar de kunstacademie gegaan en heb ik de 
opleiding eerste meesterbinder gevolgd. Ik ben meester in de bloemsier-
kunst. Ik zat in een periode van ontwikkeling en heb mij daarna inge-
schreven bij de opleiding theatervormgeving, want het is gewoon heel 
leuk om te leren hoe je op een andere manier vorm kan geven en waar je 
inspiratie uit haalt. Je leert vooral onderzoeken en hoe je dat kan vertalen 
in je eigen beeld. Een heel leuke opleiding. In het laatste jaar ben ik 
gestopt, want het was helemaal niet mijn bedoeling om het theater in te 
gaan. Ik wilde bij mijn bloemen blijven. Maar ik heb er nog steeds veel 
plezier van. Het stelt mij in staat om een bepaald stuk of een illusie om te 
zetten naar een bloemenbeeld.”

Heb je de trends veel zien veranderen in die jaren?
“Ja, ik begon net in de tijd dat de boeketten een trend werden. Bob van 
den Heuvel, hij was mijn eerste stageadres, was heel vernieuwend met 
boeketten maken. Voor die tijd kocht je een bos bloemen of een bloem-
stukje, maar geen boeket. De boeketten veranderden van veel groen en 
een paar bloemen, naar veel bloemen en wat minder groen, en weer 
andersom. Je ziet steeds een soort golfbeweging. Momenteel zijn driehoek 
bloemstukjes weer helemaal in. Toen ik begon, was dat eigenlijk ouder-
wets. Dus de cirkel is rond, binnenkort begin ik misschien wel weer met 
Biedermeier boeketten maken.”

Wat voor eigenschappen moet je hebben als goede bloembindster?
“Je kunt pas mooie dingen maken als je de basis goed beheerst. Er is bij mij 
een ontzettende drang om te creëren, maar ik wil altijd iets nieuws maken. 
Ik heb geen maniertje dat ik steeds toepas. Daardoor heb ik niet een eigen 
stijl. Denk ik. Er zijn bloemisten waarvan je het werk altijd herkent, maar 
misschien vinden mensen dat ook wel van mij. Dat weet ik niet. Ik moet 
heel hard werken, maar het is altijd leuk om te doen Een funjob.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten? 
“Marit Enthoven. Ze is een muzikaal talent en heeft plannen om een jonge-
renkoor op te richten.”

Elize Eveleens: “Ik wil altijd 
iets nieuws maken”

Aalsmeer - Vloerverwarming 
aanleggen, een hologram maken en 
graven met een graafmachine; op de 
Techniek Driedaagse bruist het van 
de techniek. Drie dagen lang kregen 
bijna 4.000 leerlingen technische 
workshops onder leiding van lokale 
technici en vele vrijwilligers. “Tech-
niek is leuk”, roept Gabi uit groep 7 
van de Antoniusschool enthousiast. 
“Hier kan ik vast oefenen voor later; 
dan word ik ingenieur bij NASA!’’ 

Jongeren inspireren
Wethouder Bart Kabout (Onderwijs) 
bezocht zelf ook de Techniek Drie-
daagse: “Bij dit evenement maken de 
jongeren echt kennis met techniek. 
Het is leuk om te zien hoe enthou-
siast ze er over zijn. Ze kunnen 
verschillende technische beroepen 
uitproberen en ontdekken waar hun 
talent ligt. Mooi ook dat zoveel 
bedrijven en vrijwilligers zich 
inzetten om de jeugd te inspireren 
aan de slag te gaan met techniek.”

Acht branchehoeken
Wie vorige week binnenstapte in de hal 
van Van Vliet Containers aan de Rietwij-
keroordweg, keek zijn ogen uit. 
Verspreid over acht verschillende bran-
chehoeken waren leerlingen aan het 
werk. In de branchehoek Duurzaam-
heid bouwden leerlingen een wind-
molen, ontdekten zij de werking van 
een warmtepomp, hebben ze zelf 
vloerverwarming aangelegd en kregen 
zij de kans om elektrisch vervoer uit te 
proberen. Ook Luca was vertegenwoor-
digd; een échte afvalauto, ontworpen 
en gemaakt door studenten van de TU 
Eindhoven. In de branche ICT & Nieuwe 
Media ontdekten de leerlingen de 
mogelijkheden van een VR-bril en 
experimenteerden met een greens-
creen. Andere leerlingen maakten een 
hologram of een deepfake-video. “Dit 
is bizar’’, stelt één van de leerlingen van 
de Vuurvogel uit Uithoorn verbaasd als 
hij zijn eigen gezicht geprojecteerd ziet 
op dat van een bekende acteur. “Hoe 
kan zoiets? Dit is echt interessant!” Ook 

Bruisende jubileumeditie van 
Techniek Driedaagse

in de branchehoeken Installatietech-
niek, Robotica en Automotive & Logis-
tiek werd ijverig gewerkt. Zo sloot 
Ghassan bij Robotica een stoplicht aan. 
“Ik heb altijd al willen weten hoe het 
werkt met die draadjes’’, zegt hij. Vrij-
williger Henri kijkt tevreden toe: “Het is 
ontzettend leuk als leerlingen zo geïn-
teresseerd zijn en het vak willen leren’’, 
stelt hij. “Daar doen we het voor!’’ In de 
branchehoek Bouw heeft Assia, leerling 
uit groep 7 van OBS Twister, de graaf-
machine bediend. “Ik vond het echt 
leuk om zo’n groot ding te besturen’’, 
zegt zij. “Ik moest het even leren, maar 
daarna lukte het echt goed.’’ Ook 
Jochem is al op de graafmachine 
geweest: “Dat was super leuk’’, roept hij 
blij. “Nu weet ik wat ik worden wil.” 
Achter in de loods bevonden zich de 
nieuwe branchegroep Maritiem en 
Metaal & Kunststof. Van die laatste 
branche is Dizzy Soederhuizen de coör-
dinator. Hij kijkt meer dan tevreden 
rond over de leerlingen die metaal 
buigen, vouwen en knippen. “Het 
plezier dat je hier bij de leerlingen ziet, 
is de fascinatie van het maken’’, stelt hij. 
“Dat is het leukste wat er is!’’ 

Bijna 2.000 belangstellenden
Tijdens de open avond zijn een record-
aantal van bijna 2.000 ouders met 
kinderen en andere geïnteresseerden 
een kijkje komen nemen op de Techniek 
Driedaagse. Projectleider Karin Wateler 
van Technet Amstel & Venen is erg blij 
met deze grote belangstelling. “Omdat 
ouders een belangrijke rol spelen bij de 
keuze voor de opleiding van hun kind is 
het belangrijk dat ook zij ervaren hoe 
divers techniek is, welke kansen er 
liggen en hoe blij hun kinderen hiervan 
worden.” Kijk voor meer info op: 
www.technetamstelenvenen.nl

Foto: Techniek Driedaagse

Aalsmeer - Na maanden van voorbe-
reiding is afgelopen zaterdag 1 
oktober bij Yuverta mbo Aalsmeer het 
125-jarig bestaan van de school 
groots gevierd. Bijna 500 (oud)mede-
werkers en oud-studenten vonden 
hun weg weer naar de school in de 

Linnaeuslaan. Er werden veel herin-
neringen opgehaald van de schooltijd 
op de (Rijks) Middelbare Tuinbouw-
school, Florens College of Wellantcol-
lege. Het middelbaar beroepsonder-
wijs wat al 125 jaar in Aalsmeer wordt 
gegeven en wat nu inmiddels bekend 

Reünie 125 jaar MBO Aalsmeer 
een groot succes!

is als Yuverta. Oud-medewerkers en 
huidige medewerkers hebben samen 
de reünie georganiseerd, er stond een 
foodtruck en de leslokalen waren 
omgebouwd tot bioscoop, waar �lms 
van de diverse bloemengala’s en een 
slideshow over de ontwikkelingen bij 
de opleidingen dier en hovenier 
werden getoond. Speciaal voor deze 
bijzondere gelegenheid heeft oud-
schoolleider Gert Wentzel samen met 
Dick van der Zwaard, bekend van 
Stichting Oud Aalsmeer, een prach-
tige �lm gemaakt met beelden van de 
afgelopen 125 jaar. En natuurlijk was 
de heer J. Rozendaal, destijds onder-
wijsinspecteur, ook aanwezig om de 
‘zoekgeraakte’ steen weer een nieuw 
plekje in de school te geven. Ook de 
huidige studenten vierden het jubi-
leum mee, op het schoolplein stond 
de Yuverta foodtruck met voor 
iedereen nog wat lekkers! Er wordt 
teruggekeken op een succesvolle en 
gezellige reünie, waar vast nog lang 
over nagepraat gaat worden.

Kudelstaart - Zaterdag 15 oktober 
wordt tussen 10.30 en 12.30 uur weer 
een tweedehands kinderkleding-
beurs gehouden in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Er wordt kinderkle-
ding in de maten 80 tot en met 176, 
evenals speelgoed en andere kinder-
benodigdheden te koop aange-
boden. De beurs is voor iedereen, 
dus kom gezellig shoppen! De entree 
is gratis en het parkeren ook. Alle 
verkoopnummers zijn reeds gereser-

veerd, de rekken en tafels zullen 
goed gevuld zijn. De uitgezochte 
spullen kunnen contant, maar ook 
per pin betaald worden. Hou er reke-
ning mee dat over het te betalen 
aankoopbedrag nog 10 procent 
commissie gerekend wordt door de 
organisatie om onder andere de zaal-
huur te betalen. Voor vragen en meer 
informatie kan gekeken worden op 
de website www.kinderkleding-
beurskudelstaart.nl.

Tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in Dorpshuis
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Aalsmeer - Zoals ieder jaar reikt Dutch 
Flower Group (DFG) tijdens de RFH 
Trade Fair de Dutch Flower Awards uit 
om de samenwerking met haar 
kwekers en leveranciers te vieren. 
Turbulente tijden onderstrepen het 
belang van een waardevol partnership 
des te meer en met dit gebaar wil DFG 
haar waardering laten blijken. Dit jaar 
zijn de genomineerden voorgedragen 
vanuit de DFG-bedrijven voor hun 
bijdrage op het thema ‘Customer 
Driven’. De jury, bestaande uit de 
ExCo-leden van Dutch Flower Group, 
heeft uit de interne inzendingen 
negen genomineerden geselecteerd. 
De onderscheidingen worden uitge-
reikt in de categorieën Bloemen, 
Planten en Buitenlandse Leverancier. 
In de categorie Bloemen zijn de 
volgende kwekers genomineerd: 
Anthogether, Richard van Schie en 

Zentoo. De drie genomineerden in de 
categorie Planten zijn: Amigo Plant, 
Kwekerij Wouters en Vreugdenhil 
Bulbs & Plants. Buijnink Internacional 
uit Portugal, Eyco Flores Portugal 
tevens uit Portugal en Snaith Flowers 
uit het Verenigd Koninkrijk zijn de 
genomineerde Buitenlandse Leveran-
ciers. De feestelijke bekendmaking 
van de winnaars vindt plaats op de 
RFH Trade Fair Aalsmeer op 
donderdag 10 november. DFG staat 
bij de uitreiking van de Awards ook stil 
bij de ketenpartner die speciale erken-
ning verdient voor haar betekenisvolle 
en klantgerichte samenwerking met 
en voor de Dutch Flower Group 
bedrijven. Direct na de overhandiging 
van de Dutch Flower Awards zal deze 
prijs, de Preferred Partner Recognition, 
door Jan van Dam (CEO van DFG) 
worden uitgereikt. 

Genomineerden Dutch Flower 
Awards 2022 zijn bekend

Rijsenhout - De inschrijving voor het 
Meerlandenfonds is afgelopen 1 
oktober gestart. In het jaar van het 
25-jarig jubileum van Meerlanden 
vindt het Meerlandenfonds voor de 
vijftiende keer plaats. Ook dit jaar 
heeft Meerlanden 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, 
Amstelveen en Haarlemmermeer) 
kunnen tot 1 november aanstaande 
een aanvraag indienen via www.
meerlanden.nl/fonds.

Mensen helpen
“Onze samenleving kan niet zonder 

Inschrijving geopend voor het 
vijftiende Meerlandenfonds

Vloggende wethouders verblijden verenigingen en stichtingen met giften van het 
Meerlandenfonds in 2021. Vanwege corona vond geen feestelijke uitreiking plaats.

De winnaars van de Dutch Flower Awards in 2021.

Aalsmeer - Een bh gaat, mits goed 
verzorgd, ongeveer 8 maanden mee. 
Daarna rekken de vezels uit waar-
door de bh geen optimale onder-
steuning meer geeft. Om je aan te 
moedigen jouw lingerielade in 
prefecte conditie te houden, wordt 
lingerie in de spotlights gezet en 
ontvang je van 6 tot en met 22 
oktober 7,50 euro korting op een 
nieuwe bh, wanneer je je oude 
exemplaar inlevert bij Van der 
Schilden Lingerie aan het 
Raadhuisplein. 
Het dragen van de juiste lingerie is 
essentieel voor een goede basis van 
je out�t. In de winkels zien de mede-
werkers van Van der Schilden een 
verschuiving in de wensen van 
klanten, merken ze dat borsten 
groter worden en er meer vraag 
komt naar bh’s met een smalle 
omvang en diepere cup. In het assor-
timent zijn daarom ook altijd bh’s te 

vinden in de grotere cupmaten, tot 
en met cup N. 
Vrouwen staan er steeds vaker weer 
voor open om een niet-voorge-
vormde bh te passen. Dit zorgt 
ervoor dat de borsten minder rond 
ogen, wat een slanker silhouet 
creëert, prachtig onder een herfstige 
out�t als een wollen trui. Ook de 
bralette wint aan populariteit. Een 
bralette zonder beugel zit net iets 
minder strak en geeft wat lichtere 
ondersteuning. Fijn voor ’s avonds of 
thuis onder je loungewear. 
Welke bh is een mooie aanvulling op 
jouw lingerielade? De stylistes van 
Van der Schilden adviseren je graag. 
En wanneer je tussen 6 en 22 oktober 
naar de winkel komt, is jouw oude bh 
geld waard! Jij ontvangt 7,50 euro 
korting op je nieuwe bh en voor 
iedere ingeleverde bh, doneert Van 
der Schilden 1 euro aan de stichting 
Pink Ribbon. 

Oude bh is geld waard bij Van 
der Schilden Lingerie

De Kwakel - Kom naar het prachtige 
Beeldeneiland om op zoek te gaan 
naar wilde geneeskrachtige en 

eetbare kruiden en planten. De herfst 
is een perfect seizoen om nog 
geneeskrachtige planten en kruiden 

Workshop geneeskrachtige en 
eetbare kruiden en planten

Aalsmeer - Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer (KCA) heeft behoefte aan 
versterking. Het vierkoppige bestuur 
bestaande uit een zakelijk leider/voor-
zitter, penningmeester en twee alge-
mene bestuursleden is op zoek naar 
een gedreven, kunst en cultuur 
minnende secretaris. Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer heeft als doel het 
culturele leven in Aalsmeer te stimu-
leren en in stand te houden. De stich-
ting is actief op het gebied van beel-
dende kunst, podium-kunst en litera-
tuur, muziek waaronder jazz en klassiek 
en de jaarlijkse Kunstroute. Alle activi-

teiten worden door een groep 
bevlogen vrijwilligers georganiseerd. 
KCA zoekt een secretaris in de ruimste 
zin van het woord die enerzijds goed is 
in planning, organisatie, vastlegging en 
ondersteuning van het bestuur en 
anderzijds beschikt over een inhoude-
lijke visie, een kritische geest en a�ni-
teit met kunst en cultuur. Bestuurs-
leden bij KCA zijn onbezoldigd. Lijkt 
het je leuk om als secretaris van KCA 
iets te betekenen voor kunst en cultuur 
in Aalsmeer? Of wil je er meer over 
weten? Stuur dan een mailtje naar 
secretaris@kunstencultuuraalsmeer.nl. 

Stichting KCA zoekt secretaris

vrijwilligers. Met hun tomeloze inzet 
dragen ze bij aan een mooie en duur-
zame regio, vandaag en morgen. Ik 
ben blij dat we ook in het jaar van 
het 25-jarig jubileum van Meer-
landen weer veel clubs en goede 
doelen kunnen steunen met ons 
fonds,” zegt Angeline Kierkels, alge-
meen directeur van Meerlanden. 
“Deze editie kijken we extra naar 
initiatieven die zich inzetten om 
mensen te helpen, die door de 
gestegen prijzen de eindjes lastig 
aan elkaar kunnen knopen. Daarom 
roep ik alle vrijwilligers in ons verzor-
gingsgebied 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 en het welzijn van 
mensen vergroot.

Begin december ontvangen de 
aanvragers bericht over een even-
tuele toekenning van een bedrag uit 
het fonds en over de overhandiging 
van deze bedragen.

te verzamelen. Het is een geweldig 
wortel-, bessen- en notenseizoen. 
Tijdens een workshop op zaterdag 15 
oktober worden alle planten en 
kruiden bekeken, krijgen de deelne-
mers te horen welke geneeskrachtige 
werking ze hebben en wat er mee 
gemaakt kan worden op genees-
krachtig en culinair gebied! Leer alles 
over hoe prachtige natuurlijk 
producten gemaakt kunnen worden 
met de kracht van de planten. Maak 
plantaardige (vegan) producten en 
leer alles over de werking van 
kruiden. Er wordt gezamenlijk een 
heerlijke plantaardige lunch van het 
land gemaakt. De workshop wordt 
gegeven door Femke Kempkes, 
kunstenaar van het Beeldeneiland die 
al jaren werkt vanuit ‘leven met de 
natuur’ op een 2,5 hectare groot 
gebied langs de Amstel, en Pauline 
Vork, kruidengeneeskundige en eige-
naar van Kruidenzusje. De workshop 
is van 10.00 tot 16.00 uur. Mee doen? 
Stuur een mailtje naar post@femke-
kempkes.nl of bel femke 06-26154104

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl

w
w
w
.d
unw

eg.nl

Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297 - 74 85 76
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Als wij een uitvaart verzorgen dan 
is er niet alleen een belangrijke taak 
weggelegd voor de uitvaartleider, 
maar voor alle collega’s die bij de 
uitvaart betrokken zijn. Vooraf doen 
wij een briefing met de collega’s, die 
een rol hebben bij de begrafenis of 
crematie. We delen vaak een stukje 
achtergrondinformatie, zodat zij zich 
kunnen inleven in de situatie. Er is een 
groot verschil in beleving of wij een 
ouder iemand begraven of een jong 
persoon. Ook de omstandigheden doen 
er toe. Bijvoorbeeld gevoeligheden in 
de familie of emoties die hoog kunnen 
oplopen.

Daarnaast nemen we de details van 
de uitvoering door. Hoeveel mensen 
worden er verwacht? Welke muziek 
wordt er gespeeld? Is er een fotograaf 

aanwezig? Draagt de familie de kist zelf 
of doen wij dat? Welke route wordt er 
gereden en nemen wij de Volkswagen 
T1 of de traditionele zwarte rouwauto?

Ook beantwoorden onze collega’s 
allerlei vragen van de familie 
of van de gasten. Zo was onze 
rouwautochauffeur aanwezig om 
de rouwauto te rijden. Hij stond te 
wachten bij het woonhuis van de 
familie en was op de hoogte van de 
route naar het crematorium.
Er kwam een kleinzoon naar hem toe 
met de vraag of oma voor de crematie 
nog uit de kist werd gehaald. Mijn 
collega vertelde de jongen dat oma in 
de kist zou worden gecremeerd.

Zijn reactie: “Maar dat is toch zonde, 
de kist is net nieuw!”

Oud of Nieuw?
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Amstelland - Van 5 tot en met 16 
oktober is het Kinderboekenweek. 
De perfecte tijd om extra bezig te 
zijn met boeken, (voor)lezen en met 
alles wat de natuur te bieden heeft. 
Het thema van de Kinderboeken-
week 2022 is Gi-ga-groen, en staat 
helemaal in het teken van de natuur. 
Ga tijdens de Kinderboekenweek 
naar de Bibliotheek om de leukste 
kinderboeken te lenen of om één van 
de jeugdactiviteiten bij te wonen.

Programma
Er is van alles te doen tijdens de 
Kinderboekenweek. Op de agenda 
staan onder andere een mooi kinder-
boekenfeestje, een voorleesochtend, 
een Leesmonsterbal, collagege-
dichten maken en in de Maakplaats 
kunnen kinderen zelf een Gi-ga-
groene kikker, monster of je eigen 
Gi-ga-groen verhaal maken. 
De activiteiten zijn verdeeld over alle 
vestigingen van de Bibliotheek 
Amstelland in Aalsmeer, Uithoorn en 
Amstelveen. 
Op de speciale Kinderboekenweek 
pagina (www.debibliotheekamstel-
land.nl/campagnes/Kinderboeken-
week2022) op de website van de 
bibliotheek is een toelichting te 
vinden op het gehele programma en 

kunnen kinderen zich aanmelden 
voor de activiteiten. 

Kinderboekenweekgeschenk
Net als elk jaar is er ook een Kinder-
boekenweekgeschenk. Het boek is 
geschreven door Andy Gri�ths en 
Terry Denton (van de reeks De waan-
zinnige boomhut) en wordt gratis 
verstrekt mits er voor tenminste 
12,50 euro aan kinderboeken 
gekocht wordt. Het prentenboek van 
de Kinderboekenweek 2022 is: 
‘Egalus’ van Marije Tolman. Het pren-
tenboek is vanaf 5 oktober, de eerste 
dag van de Kinderboekenweek, 
verkrijgbaar in de boekhandel voor 
8,25 euro.

Voorlezen en leren lezen
De Kinderboekenweek is bedoeld 
voor kinderen van 0 tot en met 12 
jaar. Basisscholen, de kinderopvang, 
BSO’s, bibliotheken en boekwinkels 
besteden er veel aandacht aan. Maar 
ook thuis kan aandacht besteed 
worden aan de Kinderboekenweek. 
Ook voor peuters en zelfs voor baby’s 
is het namelijk ontzettend belangrijk 
dat ze worden voorgelezen en leren 
om zelf boeken te lezen. Met het 
stimuleren van leesplezier kun je niet 
vroeg genoeg beginnen.

Kinderboekenweek met thema 
Gi-ga-groen in Bibliotheek

Aalsmeer - Gezond drinken en eten 
is belangrijk om goed in je vel te 
zitten. Om zowel ouders als scholen 
daarbij te helpen is de campagne 
‘Trommel zonder Rommel’ in het 
leven geroepen. Aan het begin van 
de week van de opvoeding (3 
oktober), ging deze actie van start. 
Micha Hoogewoud, JOGG regisseur 
in de gemeente Aalsmeer gaf het 
o�ciële startsein en overhandigde 
het eerste boekje aan Eline Schadee, 
jeugdverpleegkundige bij de GGD. 
“De meeste mensen zijn zich steeds 
meer bewust van de gevolgen van 
ongezond eten, zoals overgewicht en 
hart- en vaatziekten. Om ziektes op 

latere leeftijd te voorkomen is het 
goed om op jonge leeftijd al goede 
gewoontes aan te leren”, aldus de 
JOGG regisseur. “De actie ‘Trommel 
zonder Rommel’ geeft kinderen en 
ouders hiervoor tips en ideeën. Want, 
hoewel we gelukkig steeds beter 
weten wat gezond en minder gezond 
is, kunnen we allemaal nog wel wat 
tips gebruiken. De actie biedt een 
mooie kans om te zorgen voor een 
gezonde lunchtrommel op school.”

Gezond, makkelijk en niet duur
In het lunchtrommelboekje staan 
weetjes, tips en voorbeelden over 
wat je je kind mee kunt geven naar 

Actie ‘Trommel zonder Rommel’ 
van start in Aalsmeer

Micha Hoogewood (JOGG) overhandigt het eerste boekje aan Eline Schadee (GGD).

school. Het boekje laat zien dat 
gezond ook zeker makkelijk kan zijn 
en niet veel hoeft te kosten. Niet 
alleen de lunch is in het boekje 
meegenomen, maar er staan ook tips 
in voor een gezonde pauzehap of 
traktatie. Daarnaast wordt er ook 
aandacht besteed aan het belang 
van water drinken. Naast hulp aan de 
ouders, geeft dit ook de mogelijk-
heid aan scholen om gezond eten en 
drinken bespreekbaar te maken en 
op te nemen in hun beleid. De 
campagne is een initiatief van de 
gemeente Aalsmeer in samenwer-
king met de GGD en het 
Voedingscentrum. 

Week van de opvoeding
De boekjes zullen vanaf heden stan-
daard worden uitgedeeld aan de 
ouders bij het consult net voordat 
hun kind naar de basisschool gaat. 
Om het boekje zoveel mogelijk onder 
de aandacht te brengen wordt er 
tijdens de week van de opvoeding (3 
tot en met 9 oktober) ook het boekje 
verspreid onder alle ouders met 
kinderen in groep 1 en 2. Zo krijgen 
ook deze ouders een mooi boekje 
met gezonde informatie en kunnen ze 
inspiratie opdoen voor een gezonde 
leefstijl. De boekjes zijn mede moge-
lijk gemaakt door een bijdrage van 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, al 
jaren een vaste partner van JOGG 
Aalsmeer. Voor meer informatie en de 
digitale versie kan gekeken worden 
op www.trommelzonderrommel.nl.

Aalsmeer - Op basisschool De Brug 
was afgelopen maandag een echte 
verhalenverteller te gast. Hij kwam 

aan alle leerlingen een mooi verhaal 
vertellen om daarmee het eerste 
wereldoriëntatie thema van dit 

Boeiende verhalen op De Brug
Aalsmeer - Afgelopen zondag werd 
op kinderboerderij Boerenvreugd het 
bosdierenfeest gevierd. In de grote 
verwarmde tent konden bezoekers 
deelnemen aan leuke spelletjes en 
knutselactiviteiten. De vrijwilligers 
kijken terug op een leuke dag met 
veel bezoekers. Naast alle kinderen 
die Boerenvreugd bezochten met 
hun (groot)-ouders bezocht ook een 
groep bewoners van Zorgcentrum 

’t Kloosterhof in Aalsmeer de boer-
derij. Na de ko�e met wat lekkers 
werden de handen uit de mouwen 
gestoken en werden er stenen 
geschilderd. De bewoners hebben 
genoten van de middag op de boer-
derij tussen alle kinderen. Na het 
schilderen van de stenen werd er nog 
een kijkje genomen bij de konijnen, 
cavia’s, geiten, schapen en natuurlijk 
de ezels om de dag af te sluiten.

Bosdierenfeest Boerenvreugd: 
Genieten door jong en oud 

schooljaar af te sluiten. 
Met blauw, geel en rood licht en oude 
voorwerpen kwamen de kinderen al 
snel in de sfeer van het verhaal. Het 
schoolbrede 4xWijzer thema was de 
eerste periode ‘verhuizen’. De 
kinderen in groep 1 tot en met 4 
hebben de afgelopen weken over 
indianen geleerd en besproken dat 
indianen met hun tipi’s konden 
reizen. In groep 5 en 6 ging het over 
de prehistorie. Daar weten de 
kinderen nu dat de jagers verzame-
laars nomaden waren. En in groep 7 
en 8 is de cultuur van Zuid-Amerika 
besproken met raakvlakken met het 
wilde westen. De ervaren verteller 
voerde de kinderen mee naar de 
wereld waar ze de afgelopen weken 
zoveel over hebben gehoord, gelezen 
en gewerkt. 

Aalsmeer - De Kinderboekenweek 
met het thema Gi-Ga Groen is 
gestart. Dat vraagt om een muzikale 
middag met een schoon en groen 
verhaal, vindt Aalsmeers Harmonie. 
Het is al de tweede keer in korte tijd 
dat er bijna een dier stikt in een stuk 
plastic dat in de zee drijft. Juf Josje 
en de kinderen besluiten daar iets 
aan te gaan doen, maar meester Snor 
vindt dat helemaal geen goed plan. 
Benieuwd hoe dit verhaal a�oopt? En 
wat is eigenlijk plastic soep? Kom op 
zaterdag 29 oktober om 15.30 uur 
naar The Beach aan de Oostein-
derweg 247a, dan vertelt Lars 

Veenhof je het hele verhaal. Onder-
tussen kunnen de kinderen luisteren 
naar bijpassende muziek van Aals-
meers Harmonie. Klinkt dit als muziek 
in de oren? Koop dan snel kaartjes 
voor kinderconcert In de Soep via 
www.aalsmeersharmonie.nl/ticket-
shop. Indien voorradig zijn ook 
kaartjes aan de deur te koop. Het 
concert is zowel voor kinderen van 
leden van de muziekvereniging en 
van donateurs, maar ook andere 
belangstellenden zijn welkom. Het 
concert is geschikt voor kinderen 
vanaf 5 jaar en duurt een uur, tot 
16.30 uur.

Kinderconcert ‘In de Soep’ door 
Aalsmeers HarmonieKC De Ruimte op dierendag naar de 

kinderboerderij
Kudelstaart - Wat is het leukste om op 4 oktober, op dierendag te 
doen? Juist, naar de kinderboerderij! De kleuters van KC De 
Ruimte in Kudelstaart hebben het op school over het thema 
dieren. In de gang hebben de leerlingen al een hele mooie 
kinderboerderij gemaakt met elkaar. Maar een bezoek brengen 
aan een echte kinderboerderij is natuurlijk nog leuker! Op kinder-
boerderij Boerenvreugd in Aalsmeer zijn heel veel dieren te 
vinden. In groepjes hebben de jongens en meisjes een speur-
tocht gedaan. Overal op de boerderij hingen kaartjes met vragen 
erop. De kinderen zijn veel te weten gekomen over alle dieren die 
daar wonen. Natuurlijk is ook nog lekker gespeeld in de speeltuin 
en gesmuld van een lekker ijsje. Wat was het leuk om de dieren te 
bekijken, te aaien, te knu�elen en veel over ze te leren!

Droom Disco XXL 
vrijdag in The Beach
Aalsmeer - Al negen jaar wordt elke 
eerste vrijdag van de maand een 
disco-avond georganiseerd voor 
mensen met een beperking in The 

Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Aanstaande vrijdag 7 oktober wordt 
groots uitgepakt met een Droom 
Disco XXL. Het wordt een spette-
rende avond voor mensen met een 
beperking om zonder beperking 
feest te vieren met hun vrienden en 

familie. Kom jij ook? Gratis 
schminken popcorn en een suiker-
spin en optredens van Thomas Ouds-
hoorn, Dennis Wijnhout, Danny Lit en 
het Meezingteam. De Droom Disco 
XXL is van 19.30 tot 23.30 uur en de 
toegang bedraagt 5 euro.
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Aalsmeer - Kom in de herfstvakantie 
(15 tot en met 23 oktober) zwemmen 
in Zwembad De Waterlelie. Er is elke 
dag recreatief zwemmen (behalve op 
22 oktober). De muziek staat aan en 
de spelmaterialen liggen in het 
water. Uiteraard kan een of meerdere 
ritje van de glijbaan gemaakt 
worden.

Sport & Spelinstuif
Woensdag 19 oktober is er een Sport 
& Spelinstuif in sporthal De Water-
lelie. Alle kinderen van 2 tot en met 
12 jaar zijn welkom om te komen 
spelen, klikken en klauteren. De 
instuif is van 9.30 tot 12.00 uur en de 
entree bedraagt 4,60 euro. Ook leuk: 
maak de dag compleet met een 
combi-ticket. Eerst lekker sporten en 
daarna zwemmen voor maar 7,50 
euro.

Discozwemmen
Koop nu je kaartje voor Halloween 
Discozwemmen op zaterdag 22 
oktober in Zwembad De Waterlelie. 
Van 16.30 tot 18.00 uur is het groot 
feest tijdens de peuter/kleuterdisco 
voor kinderen tot en met 5 jaar. In 

verband met de veiligheid is 1 op 1 
begeleiding verplicht. Kaartjes 
kosten 8 euro per stuk (kind en 
volwassene). 
In de avond is het groot feest tijdens 
de jeugddisco van 19.00 tot 21.00 
uur. Alle kinderen van 6 tot en met 12 
jaar met minimaal zwemdiploma A 
zijn van harte welkom. Ouders 
mogen natuurlijk meezwemmen, 
maar dienen dan ook een kaartje te 
kopen. Kaartjes voor de jeugd disco 
kosten 8 euro per stuk. Maak de 
avond compleet door eerst lekker 
wat te eten bij de horeca bij het 
zwembad. Voor 4,50 euro krijg je het 
discomenu. Reserveren kan via 
horeca@esa-aalsmeer.nl. 
Kaartjes voor het discozwemmen zijn 
te koop via de website of bij de 
receptie. Op is op!

Maak kennis met Waterpolo 
Dinsdag 18 en donderdag 20 oktober 
organiseert ZSC Oceanus een kennis-
makingsles waterpolo. De les is beide 
dagen van 14.00 tot 15.00 uur voor 
kinderen van 7 tot en met 14 jaar. 
Deelname is gratis en aanmelden van 
te voren is niet nodig!

Sport- en spelactiviteiten in 
sportcentrum De Waterlelie

Aalsmeer - Onder leiding van kinder-
burgemeester Stan van Kessel is de 
nieuwe kinderraad voor het eerst dit 
jaar bij elkaar gekomen. In de raad-
zaal werden ze met een Aalsmeer 
Quiz welkom geheten door 
wethouder jeugd Bart Kabout. Na 

een korte introductie van het werk 
van de gemeente en een uitleg hoe 
je netjes met elkaar vergadert, 
gingen de kinderraadsleden aan de 
slag. De kinderraad 2022 - 2023 heeft 
vijf speerpunten opgesteld. Zo willen 
ze zwaaitegels plaatsen om 

Kinderraad: Minder plastic en 
leukere speeltuinen

De nieuwe kinderraad met kinderburgemeester Stan van Kessel. 
Op de foto ontbreekt Liselotte van de Antoniusschool. 

eenzaamheid tegen te gaan, meer 
drinkwaterpunten realiseren, zorgen 
dat er minder plastic in het milieu 
komt, zich inzetten voor geschikte 
speeltuinen voor elk kind en er voor 
zorgen dat elk kind zich op zijn plek 
voelt en mag zijn wie hij of zij is. 

Werkgroepjes 
De leden van de kinderraad stelden 
tijdens hun eerste vergadering werk-
groepjes samen. Elke werkgroep gaat 
met een speerpunt aan het werk. 
Kinderburgemeester Stan van Kessel 
zit in elke werkgroep, maar hij wil 
zich met name inzetten voor de 
zwaaitegels, de drinkwaterpunten en 
minder plastic. Samen met de jonge-
renwerkers van Gro-Up Buurtwerk 
gaan de kinderraadsleden de 
verschillende onderwerpen 
uitwerken en acties bedenken. 

Kinderraad 2022 - 2023
De kinderraad bestaat dit jaar uit: 
kinderburgemeester Stan (Oostein-
derschool), Tess en Sem (Oosteinder-
school), Levi en Izabel (De Ruimte), 
Eline en Livia (Jozefschool), Linde en 
Liselotte (Antoniusschool), Luca en 
Zayd (OBS Kudelstaart), Lisette en 
Tyler (Triade), Julian (Zuidooster), Lex 
en Dante (OBS Samen Een). 

Aalsmeer - In de week van de Natio-
nale Sportweek hebben bijna alle 
groepen 5 in Aalsmeer en Kudelstaart 
meegedaan aan de Stap je Fit actie. 
Alle kinderen kregen van JOGG Aals-

meer en haar partner Zorg en Zeker-
heid een nieuwe stappenteller en 
gingen proberen zoveel mogelijk 
stappen te zetten tijdens de gehele 
week. Het was een groot succes! 

Meer dan 12 miljoen stappen 
tijdens Stap je Fit actie

Buurtcoach René Romeijn overhandigt de tegoedbon voor een smoothiebike aan 
meester Maarten van de Jozefschool. 

Verschillende klassen hebben extra 
rondjes gelopen om de school tijdens 
de schooldag of extra te bewegen 
door te dansen tussen de lessen door. 
Maar ook buiten schooltijd gingen 
kinderen extra lopen met de hond, de 
tafel afruimen of voor hun vader/
moeder even naar de zolder te 
sprinten om iets op te halen dat ze 
waren vergeten. Naast het aantal 
stappen zetten was het ook een 
goede oefening met het werken met 
grote getallen, want er zijn wel heel 
veel stappen gezet door alle kinderen 
uit groep 5. In totaal zijn er 1 week wel 
meer dan 12 miljoen stappen gezet, 
echt een super prestatie! Doordat alle 
kinderen zo goed hun best hebben 
gedaan kregen ze, naast de stappen-
tellers, allemaal een mooi cadeau. Elke 
school krijgt namelijk voor één dag de 
beschikking over twee smoothiebikes 
waarmee de kinderen zelf (�etsend) 
een smoothie kunnen maken. Nu de 
actie voorbij is kunnen de kinderen 
natuurlijk nog steeds de stappentel-
lers gebruiken en wenst JOGG Aals-
meer ze veel beweegplezier!

Aalsmeer - In aanloop naar het aller-
leukste volleybaltoernooi van het 
jaar geeft Oradi Omnia gratis trai-
ningen. Iedere woensdag van 16.30 
tot 18.00 uur in sporthal de Water-
lelie aan de Dreef. De trainingen zijn 
voor iedereen van 6 tot 12 jaar. Op de 
vrijdagen 7 en 14 oktober worden 
extra clinics gegeven voor leerlingen 
uit de groepen 7 en 8 van de basis-
scholen en jeugd die in de eerste 
twee leerjaren van het middelbaar 
onderwijs zit. Deze trainingen zijn 
van 18.30 tot 20.00 uur in sporthal 
De Waterlelie. Het is niet nodig om je 
voor de clinics aan te melden.
Tijdens het ‘King of the Court’ toer-

nooi op zaterdag 29 oktober in de 
Proosdijhal in Kudelstaart strijd je 
samen met andere kinderen van je 
eigen leeftijd om de eerste plaats. 
Wie kan het langst zijn plekje in het 
koningsveld vasthouden en wint 
hiermee de meeste punten? Het 
programma voor het toernooi is als 
volgt: 6 tot en met 9 jaar van 13.00 
tot 15.00 uur, van 10 tot en met 14 
jaar van 15.30 tot 17.30 uur. Dus, 
bedenk een to�e teamnaam en 
schrijf je in door een mail te sturen 
naar volleybal@svomnia.nl met 
daarin jullie teamnaam, voornamen, 
leeftijd en school. Inschrijven kan tot 
en met 26 oktober.

Training en clinics voor ‘King of 
the Court’ volleybaltoernooi

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelden de VZOD D1 korfballers 
tegen Velocitas D2 uit Leiderdorp. 
VZOD ging voortvarend van start en 
tijdens de eerste aanval wist Naomi, 
op aangeven van Danny, al meteen 

te scoren: 1-0. De niet helemaal �tte 
Aukje speelde als heer en dat deed 
ze hartstikke goed. Ze wist menig bal 
te onderscheppen en ook verdedi-
gend stond ze haar ‘mannetje’. Dat 
Naomi op dreef was bleek de 

Korfbal: VZOD D1 wint na goede 
wedstrijd ruim van Leiderdorp

volgende minuten wel, want ze bleef 
goed vrijlopen en scoren. Al gauw 
stond er 4-0 op het scorebord en dat 
door vier prachtige doelpunten van 
Naomi. Dat ze zoveel wist te scoren 
was natuurlijk ook te danken aan 
haar teamgenoten. Nieuwkomer 
Kendel deed het erg goed. Ze ving 
veel ballen af en zette ook een paar 
keer een mooie aangeef neer. Coach 
Marlies had Daniëlla en Levi voor de 
wedstrijd een opdracht meegegeven. 
Dit resulteerde in een mooie actie 
van Larissa, die daarna een mooi 
doelpunt kon scoren. Zo kwam de 
ruststand op 5-0 voor VZOD. Na de 
rust kwam Sjoerd het veld in voor 
Aukje. Sjoerd zorgt altijd meteen 
voor veel actie en beweging in het 
veld en zo kon VZOD hun voorsprong 
uitbouwen tot 8-0. Danny wist de 
stand door middel van een afstands-
schot van achter de paal op 9-0 te 
brengen en dit was tevens de eind-
stand. Een zeer goede wedstrijd van 
de D1 korfballers van VZOD.
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Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober 
vaart de snoeiboot weer uit om 
eiland-eigenaren op de Westeinder-
plassen de mogelijkheid te geven 
hun snoeihout gratis en op een 
verantwoorde manier af te voeren. 
De boot gaat weer liggen op de 
vertrouwde locaties: Van 9.00 tot 
12.00 uur in schuilhaven de Winkel, 
aan de Grote Poelzijde, en van 13.00 
tot 16.00 uur bij Baggerdepot Otto, 
aan de doorgang Grote Brug.

Overhangend groen
Particuliere eiland-eigenaren zijn 
verplicht hun overhangend groen 
boven het water van de sloten en de 

vaarwegen te snoeien. Met het 
inzetten van de snoeiboot helpt de 
gemeente een (gratis) handje. 
Bedrijfsafval, zoals seringenhout en 
-kluiten, worden niet geaccepteerd. 
Als de boot op de aangegeven tijden 
niet aanwezig is, is deze waarschijn-
lijk even aan het lossen en komt zo 
snel mogelijk weer terug. 
Voor meer informatie over de snoei-
boot kan contact opgenomen 
worden met de gemeente via 0297-
387575 (vraag naar afdeling Veilig-
heid en Handhaving/vaarwegbeheer, 
of stuur een mail naar info@aalsmeer.
nl ter attentie van genoemde 
afdeling.

Snoeiboot gaat weer uitvaren!

Aalsmeer - In de avond en nacht van 
donderdag 6 op vrijdag 7 oktober is 
er een oefening van hulpdiensten in 
de Waterwolftunnel. Ook werkt de 
provincie Noord-Holland aan de 
geluidschermen rondom de op- en 
afritten bij de Middenweg en 
Hornweg. De Waterwolftunnel en de 
toe- en afritten van de N201 naar de 
Middenweg en naar de Braziliëlaan 
zijn hiervoor afgesloten van 6 
oktober 19.00 uur tot 7 oktober 05.00 
uur. Verkeer van de Middenweg 
wordt omgeleid via de Braziliëlaan, 
Machineweg en Japanlaan naar de 
N231 (Legmeerdijk). Weggebruikers 

en omwonenden met vragen kunnen 
contact opnemen met het service-
punt van de provincie via telefoon-
nummer 0800-0200600 (gratis) of per 
mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Oefening samenwerking
Om de veiligheid in tunnels te 
behouden, oefenen hulpdiensten 
iedere vier jaar. Brandweer, politie, 
ambulancedienst, provincie Noord-
Holland, veiligheidsregio’s 
Amsterdam Amstelland en Kenne-
merland en de tunnelbeheerorgani-
satie trainen de samenwerking 
tijdens deze realistische oefenen.

Waterwolftunnel nachtje dicht

Aalsmeer - Vindt u dat er teveel 
verkeer door uw straat komt? Staat 
het verkeerslicht bij uw kruispunt te 
lang rood? Wilt u meer of juist 
minder rotondes? Heeft u wel een 
idee hoe het verkeer slimmer door 
Aalsmeer kan bewegen? 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil de verkeer- en 
vervoersituatie in de gehele 
gemeente onder de loep nemen en 
knelpunten zoveel mogelijk 
oplossen. De bestuurders willen 
daarbij meningen en ideeën van 
inwoners over het verkeer in Aals-
meer en Kudelstaart graag horen. 
Daarom een nieuw initiatief: Er 

worden dertig inwoners gezocht die 
zitting willen nemen in de denktank 
verkeer en vervoer. Het college 
hoopt een groep betrokken inwoners 
bij elkaar te krijgen die hun kennis en 
ervaring willen delen en zich in 
willen zetten voor deze denktank. 
Uiteindelijk wordt met de ideeën en 
meningen van de leden van de denk-
tank door de gemeenteraad een 
mobiliteitsplan voor de hele 
gemeente Aalsmeer vastgesteld. 
Zitting nemen in denktank? Stuur 
voor 10 oktober een mail naar denk-
tankverkeer@aalsmeer.nl. Vermeld 
daarbij uw volledige naam, uw 
woonadres, uw leeftijd en uw (voor-

30 Betrokken inwoners gezocht 
voor denktank verkeer Aalsmeer - Tijdens de commissiever-

gadering Maatschappij en Bestuur 
vanavond, donderdag 6 oktober, zou 
de gemeenteraad door het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 
geïnformeerd worden over de 
inhoud en uitkomsten van de Quick 
Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek. 
Dit agendapunt komt te vervallen.
Het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat heeft laten weten dat de 
presentatie niet door kan gaan, 
omdat men nog niet klaar is met het 
onderzoek. Het ministerie verwacht 
binnen één à twee maanden vooruit-
gang te hebben in het onderzoek, 
zodat de gemeenteraad voor het 
einde van het jaar geïnformeerd kan 
worden. Het Luchthavenverkeersbe-

sluit heeft in het recente verleden in 
ontwerp ter inzage gelegen. Voor het 
ministerie was het feit dat er de 
nodige zienswijzen zijn ingediend, in 
combinatie met bewonerssignalen 
over vliegtuighinder, aanleiding voor 
het uitvoeren van een Quick Scan in 
de Zuidoosthoek.
De vergadering van de commissie 
Maatschappij vindt verder wel door-
gang. Op de agenda onder andere 
een presentatie van het project West-
einderschep, begroting 2023 Veilig-
heidsregio Amsterdam Amstelland 
en informatie wordt gegeven over de 
organisatie, ontwikkelingen en cijfers 
in de Jeugdhulp. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstel-
lenden zijn welkom. 

Wel commissie, geen Quick Scan 
vliegtuighinder Zuidoosthoek

Aalsmeer – Een spannende 
wedstrijd in de BeNe League handbal 
afgelopen zaterdag 1 oktober. De 
koplopers momenteel tegen elkaar: 
Green Park Aalsmeer en Hubo 
Handbal. De wedstrijd werd gespeeld 
in het Belgische Hasselt. Beide teams 
begonnen zeer geconcentreerd aan 
de wedstrijd, maar het was Green 
Park Aalsmeer dat al snel een voor-
sprong op wist te bouwen en deze in 
het eerste deel niet meer uit handen 
gaf. Rust: 21-15 voor Aalsmeer. Het 
tweede deel ging de thriller verder 
en kwam Hubo Handbal goed terug. 
Waar het bij Green Park even stokte 
qua scoren, wist Hubo Handbal wel 

het doel te vinden en kwam dich-
terbij. Green Park vocht terug en wist 
uiteindelijk toch een 36-34 winst te 
pakken. 

Verlies van Volendam
Afgelopen dinsdag was Kras 
Volendam de tegenstander van 
Green Park Aalsmeer. Al jaren een 
lastige tegenstander voor de hand-
ballers uit Aalsmeer en ook deze 
avond werd aan het kortste eind 
getrokken. De rust gingen de teams 
in met 15-13 voor Volendam en met 
twee punten verschil werd uiteinde-
lijk ook verloren door Green Park: 
32-30. 

Handbal: Winst en verlies voor 
Green Park in BeNe League

Aalsmeer – De �lm van de maand 
oktober van de Stichting Oud Aals-
meer gaat over het bezoek door het 
Rode Kruis aan de Floriade in 2002 in 
Haarlemmermeer. De �lm wordt 
vertoond op TV Aalsmeer op vrijdag 
7 oktober vanaf 11.00 uur en op 
zaterdag 8 oktober vanaf 13.00 uur. 

Volle ‘Mark en Eric Show’
Mark, Eric en Kees ontvangen vrijdag 
7 oktober showmaker Je�rey Boom-
houwer in de studio bij de ‘Mark en 
Eric Show’. De handballer is na een 
imposante Duitse handbalcarrière in 
de Aalsmeerse Bloemhof belandt. 
Ook de nieuwe lichting RKDES 1voet-
ballers is te gast. In de bekende vrij-
dagavondshow is er ook aandacht 
voor feest: Halloween feest in The 
Beach en wat wordt het thema van 
carnaval? Er is ook contact met Robin 

Kesting om te horen hoe hij het vond 
dat zijn hardstyle remix van Jan Leli-
veld zo vaak werd gedraaid in de 
Feestweek. Ook benieuwd hoe het 
team dit allemaal in twee uur radio 
gaat proppen? Luister of kijk dan 
naar Radio Aalsmeer aanstaande 
vrijdag om 20.00 uur.

‘Door de Mangel’ t over linokunst
Zus en broer Mylène en Elbert 
ontvingen afgelopen maandag bij 
‘Door de Mangel’ muzikant Rens de 
Vos. Hij zingt en schrijft punkmuziek 
en zet als interieurbouwer meubels, 
kasten e.d. in elkaar. De opvolger van 
Rens is medemuzikant en kunstenaar 
Tom de Hundt de 359e gast. Hij 
maakt onder andere linokunst-
werken. Rens wil graag weten of de 
stevigere muziek die hij luistert ook 
invloed heeft op de kunst die hij 

Historische film over Floriade 
2002 op TV Aalsmeer

Schiphol - Van maandag 10 tot en 
met vrijdag 14 oktober zijn er onder-
houdswerkzaamheden aan de 
Polderbaan. Tijdens het baanonder-
houd is de start- en landingsbaan 
niet beschikbaar voor vliegverkeer. 
Hierdoor zijn met name de Zwanen-
burgbaan en de Buitenveldertbaan 
overdag meer in gebruik voor star-
tende en landende vliegtuigen. In de 
nacht maakt het vliegverkeer gebruik 
van de Zwanenburgbaan. De 
Schiphol-Oostbaan wordt deze vijf 
dagen mogelijk ingezet als tweede 
landingsbaan. 
Aan start- en landingsbanen wordt 
jaarlijks regulier onderhoud 
gepleegd. Er worden aan de Polder-
baan herstellende werkzaamheden 

aan het asfalt en markeringen uitge-
voerd. De bekabeling en elektra 
worden gecontroleerd, lampen 
schoongemaakt of vervangen en 
omliggende grasvelden worden 
gemaaid. Het hemelwaterafvoer 
systeem wordt gecheckt, eventueel 
doorgespoeld en waar nodig gerepa-
reerd. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in samenwerking met 
Heijmans. 
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer en baangebruik 
tijdens de werkzaamheden kunnen 
omwonenden zeven dagen per week 
tussen 9.00 en 17.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 
020-6015555 of de website 
www.bezoekbas.nl raadplegen. 

Polderbaan vijf dagen dicht 
voor regulier onderhoud

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zaterdag thuis tegen Lions
Kembit Lions, de tegenstander van 
Aalsmeer aanstaande zaterdag 8 
oktober, wist wel te winnen met 
37-31 van Hubo Handbal. Door het 
verlies van Aalsmeer en de winst van 
Kembit Lions staat Green Park niet 
meer op de eerste plaats, maar 
gedeeld tweede met Bocholt, dat 
wist te winnen van Haacht met 
35-24. 
Op één staat nu Kembit Lions, de 
huidige BeNe League kampioen. 
Zaterdag dus een tre�en tussen 
kampioenen: De BeNe League 
kampioen Kembit Lions tegen de 
landskampioen Green Park Aalsmeer! 
Het belooft een spannende wedstrijd 
te worden! De aanvang is 19.00 uur 
en uiteraard is publiek ter aanmoedi-
ging welkom in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg.

maakt. Maandag vanaf 19.00 het 
antwoord.

Johannes Brahms bij ‘Intermezzo’
‘Intermezzo’ op maandagavond 10 
oktober staat voor de laatste keer in 
het teken van Johannes Brahms en 
de vriendschap met Robert en Clara 
Schumann. Sem van Hest laat de 
eerste Symfonie van Brahms en het 
pianoconcert van Schumann aan zijn 
luisteraars horen vanaf 21.00 uur

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

malig) vakgebied/interesse. De 
gemeente maakt bij meer aanmel-
dingen dan dertig personen, op basis 
van adres, leeftijd, vakgebied of inte-
resse, een keus uit de kandidaten. 
Over deze keuze kan niet worden 
gecorrespondeerd. Aanmelders 
krijgen voor 1 november per mail 
bericht of zij lid worden van de denk-
tank. De denktank verkeer en vervoer 
gaat drie keer bijeen komen. De 
eerste bijeenkomst is op maandag 14 
november van 19.30 tot 23.00 uur in 
het raadhuis op het Raadhuisplein. In 
2023 worden de volgende twee 
avonden gehouden, op maandag 13 
februari en op maandag 17 april, 
beide avonden eveneens van 19.30 
tot 23.00 uur. De leden van de denk-
tank dienen beschikbaar te zijn op 
alle drie de avonden.
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober 
speelden de FCA boys 14-1 thuis 
tegen de 14-2 boys van Hoofddorp. 
De vele toeschouwers langs de lijn 
kregen een boeiend gevecht voorge-
schoteld. Snel werd het duidelijk dat 
beide teams wilden winnen. Mooie 
aanvallen golfden heen en weer met 
kansen voor beide doelen. In de 9e 
minuut scoorde Hoofddorp uit een 
snelle aanval 0-1. Zes minuten later 
werd het al 0-2. De rechtsbuiten van 
Hoofddorp reageerde goed op een 
diepte pass, stoof op FCA keeper 
Kyra af en verschalkte Kyra: 0-2. De 
FCA boys moesten even slikken, 
maar bleven aanvallen. In de 20e 
minuut een splijtende FCA pass op 
de snelle spits Cas, hij liet de Hoofd-
dorp defensie zijn hielen zien en 
scoorde met een prachtige schuiver 
langs de uitlopende Hoofddorp 
keeper: 1-2. Dit was tevens de rust-
stand. In de tweede helft een zelfde 
spelbeeld. In de 7e minuut scoorde 
Hoofddorp een Lucky goal. Uit een 
Hoofddorp hoekschop vloog de bal 
gedragen door de wind over keeper 
Kyra heen in het doel: 1-3. Drie 

minuten later was het FCA spits Cas 
die met een knal de Hoofddorp 
keeper voor de tweede keer liet 
vissen: 2-3. In de 20e minuut verraste 
Hoofddorp keeper Kyra met een 
afstandsschot 2-4. Twee minuten later 
speelde FCA spits Cas zich keurig vrij 
en zijn schot op doel was de Hoofd-
dorp keeper te machtig: 3-4. Een 
prachtige hattrick voor Cas. De 
Hoofddorp spelers wilden hun voor-
sprong over de streep trekken, maar 
deden dat met grove tackles waar-
door de scheidsrechter met gele 
kaarten wapperde. In de 30e minuut 
werd FCA spits Cas aan de rand van 
het Hoofddorp doelgebied keihard 
onderuit gescho�eld, de scheids-
rechter kon niet anders dan een rode 
kaart trekken. Uit de gegeven vrije 
trap schoot FCA aanvoerder Joey de 
bal langs de Hoofddorp muur en 
langs de Hoofddorp keeper in de 
uiterste hoek van het Hoofddorp 
doel, een beauty goal: 4-4. De Hoofd-
dorp boys zetten in de laatste 
minuten de FCA defensie onder druk, 
maar de FCA verdedigers Danique, 
Aaronn, Dean en Didier lieten niets 
meer toe. Eindstand 4-4. Een terechte 
puntendeling voor beide teams.

Voetbal: FCA boys 14-1 spelen 
gelijk tegen Hoofddorp: 4-4

 FCA-speler Dean wurmt zich langs een tegenstander. Foto: Ruud Meijer

KORT
RUBEN SPAARGAREN PRESENT 
OP WK ROLSTOELTENNIS

Regio - De NEC Wheelchair Singles 
Masters and the ITF Wheelchair 
Doubles Masters vinden van 30 
oktober tot en met 6 november 
plaats in Sportcentrum de 
Rusheuvel in Oss. De beste rolstoel-
tennissers van 2022 strijden tijdens 
dit prestigieuze eindejaarstoernooi 
om de wereldtitels, in zowel het 
enkel- als dubbelspel. Namens 
Nederland komen Diede de Groot 
en Niels Vink in actie, beiden 
onlangs winnaars van de US Open. 
Ook landgenoten Aniek van Koot, 
Sam Schröder, Jiske Gri�oen, Maikel 
Sche�ers, Ruben Spaargaren(uit 
Aalsmeer) en Tom Egberink behoren 
tot de absolute wereldtop en zijn 
present in Oss. Toegangskaarten 
voor de 2022 ITF Wheelchair Tennis 
Masters zijn beschikbaar vanaf 8,50 
euro. Ga voor het bestellen van 
kaarten, meer informatie en het 
volledige deelnemersveld naar 
www.wtm2022.nl.

EERSTE BIJEENKOMST 
SACRALE DANS

Aalsmeer - Op maandag 10 oktober 
is de eerste bijeenkomst van Sacrale 
Dans. Deze dansvorm is simpel in 
vorm, maar uitdagend van inhoud. 
Het is meditatief, verdiepend en ook 
bijzonder leuk. Marleen Ritzema 
geeft les in deze dans en doet dit 
met veel plezier. Zij zal de middag 
beginnen met een uitleg wat 
Sacrale Dans inhoudt om vervol-
gens aan de slag te gaan. Iedereen 
kan mee doen, jong of oud. De dans 
begint om 14.00 uur, om 13.45 uur 
zijn de deuren geopend. De locatie 
is bij de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer aan de Zijdstraat 55 en de 
kosten zijn 2 euro per middag. De 
data zijn verder: 14 november, 12 
december en 9 januari. De bijeen-
komsten zijn los te volgen. Meer 
informatie via www.dgaalsmeer.nl

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 8 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - F.C.Oudewater 1 14.30 u
F.C.A. 2 - A.F.C. AJAX 2 11.45 u
Sv.R.A.P. 4 - F.C.A. 3 14.45 u
F.C. V.V.C. 3 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 5 - vv. U.N.O. 3 12.00 u
F.C.A. 6 - De Vecht 2 14.30 u
Sv.Zandvoort 5 - F.C.A. 7 14.30 u
FCA 35+1 - Real Sranang 35+14.30 u
De Meer VR5 - F.C.A. VR2 16.30 u.
F.C.A. VR3 - Roda’23 VR2 12.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - Nieuwkoop 1 14.30 u
S.C.W. 2 - W.V.H.E.D.W. 6 11.30 u
S.C.W. 3 - Sp.Martinus 3 14.30 u
Sv.Overbos 3 - S.C.W. 4 14.30 u
S.C.W. 5 - Amstelveen 6 14.00 u
AJAX 35+1 - S.C.W. 35+ 1 14.30 u
R.C.H. 45+1 - S.C.W. 45+1 14.30 u
S.C.W. J019-1 - V.V.C.J019-1 11.00 u
R.K.D.E.S.
Aarlanderveen 1 - R.K.D.E.S. 114.30 u
R.K.D.E.S. 2 - avv.Zeeburgia 2 11.30 u
R.KD.E.S. 3 - F.C. V.V.C. 6 12.30 u
vv. U.N.O. 6 - R.K.D.E.S. 4 14.30 u
R.K.D.E.S.023-1 - H.B.C. 023-2 12.30 u
Graveland 19-2 - RKDES 19-1 16.15 u
Loosdrecht VR1 - RKDES VR1 14.30 u

Zondag 9 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.Abcoude 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Sv.D.I.O.S 3 - F.C.A. 2 12.00 u
Sv.Overbos 5 - F.C.A. 3 12.00 u

Kudelstaart - De korfballers van 
VZOD/FIQAS mochten afgelopen 
zaterdag de degens kruisen met 
Fortissimo. De spelers uit IJsselstein 
gingen verrassend van start en 
binnen 4 minuten keek VZOD tegen 
een 0-2 achterstand aan. Gelukkig 
volgde het antwoord snel en werd 
het 1-2 door een benutte strafworp. 
Er volgden meer kansen maar VZOD 
liet weinig scherpte zien. Halverwege 
de eerste helft was de stand nog 
maar 2-3, voor korfbal een lage score. 
Gelukkig valt dan de gelijkmaker en 
vanaf dat moment herstelt VZOD zich 
en weet op voorsprong te komen. De 
spelers gingen de kleedkamers in 
met een ruststand van 7-4. Ook in de 
tweede helft blijft het schot van 
VZOD onnauwkeurig, er zijn veel 
doelpogingen nodig om tot doel-
punten te komen. Gelukkig heeft de 
tegenstander daar ook last van, wind 
en regen zijn ook geen ideale 
omstandigheden voor korfbal. Maar 
langzamerhand weet VZOD de voor-
sprong uit te bouwen tot 9-5. Halver-
wege de tweede helft lijkt de energie 
op en wordt het spel wat gezapig 
met weinig actie. In de laatste 10 
minuten veert VZOD op en weet nog 
een paar mooie doelpunten te 
scoren. Vijf minuten voor het einde 
krijgt Vincent Algra een publieks-

wissel; samen met Josine Verburg 
heeft hij het leeuwendeel van de 
doelpunten voor zijn rekening 
genomen. Andere doelpuntenma-
kers zijn Thomas van der Zwaard, 
Arian Maat, Tessa Kunst en Joelle 
Heil. De eindstand is 13-7, waarmee 
VZOD/FIQAS de winnende lijn door-
trekt. Inmiddels bezetten de korfbal-
lers uit Kudelstaart de tweede plek in 
de competitie van de 2e klasse, 
waarin zij dit seizoen voor het eerst 
spelen. Komende zaterdag 8 oktober 
wacht een uitwedstrijd tegen 
Haarlem 1, om 15.30 op het veld aan 
Het Hoenstraat 1. Haarlem is één van 
hun directe concurrenten, dus alle 
support is welkom!

Korfbal: Toch volle winst VZOD 
ondanks regen en wind

Vincent Algra legt aan voor één van 
zijn vele doelpunten. Foto: VZOD

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag-
middag 1 oktober vond de derby 
plaats tussen de twee dorpen die 
gescheiden worden door het water 
van de Westeinderplas: RKDES Kudel-
staart tegen SCW uit Rijsenhout. In 
de wedstrijd was er niets wat de twee 
partijen kon scheiden dan alleen het 
voetballen zelf. De wedstrijd begon 
waar het einde van de nazomer zich 
aangekondigde met een lekker 
zonnetje alsof het nog zomer was. 
Wat kleine regenbuitjes in de tweede 
helft lieten merken dat de herfst haar 
intrede heeft gedaan. SCW onder-
scheidde zich in de eerste helft met 
beter voetbal en balbezit, maar geen 
kansen op doel. Het was RKDES die 
wel e�ectief met de kansen omging 
en de aanvallen omzette in werke-
lijke doelpunten. Zoals in de 16de 
minuut met Roy Endhoven aan de 
zijkant die snel uit kwam en Mike v/d 
Bergen aanspeelde in het strafschop-
gebied die na een beweging met een 
mooie trap de bal in de kruising kon 
laten verdwijnen: 1-0. En niet veel 
later werd in het randje van het straf-
schopgebied Maarten van Putten 
gevonden die de bal goed vast hield 
en een gaatje vond om overtuigend 
de bal aan de onderkant doel in te 
schieten: 2-0. Diezelfde Maarten van 
Putten bereikte Ruben Onderwater 
die met kappen en draaien zich vrij 
speelde aan de zijkant en hard strak 
voor gaf waar Roy Endhoven van 
dichtbij de bal in het doel kon tikken: 
3-0. In de tweede helft was het 
RDKES die bij vlagen met goed 
voetbal de touwtjes in handen bleef 
houden en net na rust met een 
geweldig doelpunt de 4-0 op het 
scorebord zette. Het was Tijn Kraak 
die Van Leeuwen aanspeelde die 
direct doortikte naar Rick Verkuyl die 
zonder twijfel Ruben Onderwater 
een voorzet gaf en wist te scoren. Bij 
een corner stond het hele RKDES 

elftal even te slapen en kon SCW de 
4-1 aantekenen. 
Koen Braat kreeg de titel man of the 
match. Hij draaide vaak goed weg bij 
zijn tegenstander en vond daarmee 
ruimte aan de andere kant van het 
veld. Hij onderschepte ook vaker de 
bal of stond gewoonweg in de weg 
en zo kwam je hem als tegenstander 
vaker tegen dan je lief was. En dat hij 
met zijn harde werken een verdiende 
5-1 in het dak van het doel kon 
verwerken was helemaal genieten. 
Een tweede winst in evenzoveel 
competitie wedstrijden is wel een 
heel lekker begin in deze voor RKDES 
nieuw op zaterdag begonnen 
competitie.

Overige uitslagen
De eerste damesteams van RKDES en 
FC Aalsmeer speelden eveneens 
thuiswedstrijden. RKDES V1 had ‘s 
Graveland op bezoek en won over-
tuigend met liefst 7-0. FCA V1 wist 
nog vaker het doel te vinden. Aan de 
Beethovenlaan kreeg VIOD ‘voet-
balles’ en werd naar huis gestuurd 
met een 9-0 verlies. Voor het eerste 
herenelftal van FCA wachtte een 
uitwedstrijd tegen ASC en deze 
eindigde in een gelijke 1-1 stand. De 
heren van FC Aalsmeer zondag 
bereikten hetzelfde resultaat als 
RKDES, 5-1 winst tegen Taurus.

Voetbal: Overtuigende winst 
voor RKDES tegen SCW: 5-1

Foto: www.kicksfotos.nl

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekho� 
heeft vorige week aan zijn teleurstel-
lende seizoen toch nog een knappe 
klassering kunnen plakken. In de 
tweede rit van de Ronde van Kroatië 
kwam de Rijsenhouter als zesde over 
de streep na een massasprint, 
gewonnen door de Italiaan Milan. In 
de overige vijf etappes toonde Nils 
zich dienstbaar aan zijn DSM-ploegge-
noten Oscar Onley en Chris Hamilton, 
die de Ronde afsloten als derde en 
negende. Komende zondag 9 oktober 
start Nils Eekho� in de klassieker 
Parijs-Tours. Het is zijn laatste race van 

het seizoen, waarin hij door een 
opeenvolging van blessures en een 
coronabesmetting zelden zijn 
gewenste niveau kon halen. Na een 
korte vakantie begint de renner van 
Team DSM eind oktober alweer met 
de training voor zijn derde jaar bij de 
beroepsrenners. De amateurrenners 
hebben intussen hun seizoen afge-
sloten. Sven Buskermolen uit Kudel-
staart eindigde als derde in de compe-
titie van UWTC Uithoorn en zijn club-
genoot John Tromp (Aalsmeer) werd 
vierde in de eindstand van de natio-
nale veteranencompetitie.

Renner Nils Eekhof geeft toch 
nog kleurtje aan grillig seizoen








