
 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

31 J
AAR PAKT!J !

131Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297-341900 Aalsmeer

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

“Het rapport bevat een goede 
weergave van de verschillende 
opvattingen, meningen en bele-
vingen van de ondervraagden”, 
aldus burgemeester Gido Ou-
de Kotte bij de presentatie van 
het rapport afgelopen vrijdag 4 
oktober. “Wij zijn blij met de uit-
komst”, zegt ook wethouder Ro-
bert van Rijn. “Aalsmeer en Am-
stelveen verschillen duidelijk in 
visie als het gaat over de samen-
werkingsvorm. Voor Aalsmeer is 
een bestuurlijke fusie uitgeslo-
ten terwijl Amstelveen daar juist 
op koerst.” 

Zelfstandigheid terug
In het rapport geven beide ge-
meenten aan dat de huidige sa-
menwerkingsvorm niet voldoet 
en dat ‘voortmodderen’ geen 
optie is. ‘Tijd voor nieuw elan?’ 
is de tre� ende titel van het rap-
port. “Het rapport geeft een dui-
delijk beeld waar wij in Aalsmeer 
behoefte aan hebben. Samen-
werken is wel het uitgangspunt, 
maar niet meer op deze manier. 
Aalsmeer wil meer autonomie, 
de regie terug en meer zelfstan-
digheid”, gaat wethouder Van 
Rijn verder. 

Grip op begrotingsproces
Aalsmeer mist de bestuurlijke 
zeggenschap. De afwezigheid 
van bestuurlijke knoppen waar-
aan gedraaid kan worden, wordt 
als stevig gemis ervaren, is één 
van de conclusies in het rapport. 
En: Aalsmeer pleit voor terugkeer 
van strategie en beleid en grip 
op haar eigen begrotingspro-

ces. “De rekening voor de gebo-
den diensten is sinds de ambte-
lijke samenwerking nu bijna zes 
jaar geleden stevig opgelopen”, 
verduidelijkt burgemeester Ou-
de Kotte. “Van een aanvankelijke 
10 miljoen naar ruim 16 miljoen 
euro en dit is exclusief de kosten 
voor afvalverwerking in AM ver-
band van nog eens 6 miljoen. Bo-
vendien kost ieder verzoek extra 
geld. Het lijkt of er alleen maar 
bijkomt en nooit iets af gaat in 
Amstelveen.” 

‘Wee� outen’ in aanloopfase
Dat de bestuurlijke schoen nu 
wringt, komt volgens onder-
zoeker Vellenga mede omdat er 
‘wee� outen’ zijn gemaakt in de 
aanloopfase naar de ambtelijke 
samenwerking: De vrije vorm van 
afspraken heeft niet bijgedragen 
aan een heldere verdeling/toe-
deling. Het uitgangspunt ‘de Am-
stelveense werkwijze is leidend’ is 
nimmer gedetailleerd uitgewerkt 
tot een gemeenschappelijke her-
kenbare werkthesis. Wat Amstel-
veen aangaat staat die werkwij-
ze niet ter discussie. Aalsmeer 
ziet graag aanpassingen, c.q. ver-
helderingen in die werkwijze. 
De vraag naar gelijkwaardigheid 
is een nadrukkelijke wens van 
Aalsmeer. “De relatie is er de af-
gelopen jaren niet warmer op ge-
worden, het is meer verzakelijkt”, 
zegt wethouder Van Rijn. 

Arrogantie en Calimero gedrag
Het is de onderzoeker wel duide-
lijk geworden dat beide gemeen-
ten de huidige vorm van samen-

werking niet voort willen zet-
ten. Vellenga: “Termen als arro-
gantie in Amstelveen of Calime-
ro gedrag in Aalsmeer helpen 
de samenwerking niet verder.” In 
het rapport geeft hij acht denk-
richtingen en opties voor een 
hernieuwde 2.0 samenwerking: 
Slimmer (‘losser’ met behoud 
van samenwerkingsvoordelen 
en strakke dienstverleningsaf-
spraken), anders (ambtelijke or-
ganisatie verzelfstandigen) en de 
snackbar-variant, zzp-gemeen-
te (samenwerking tussen beide 
of meerdere gemeenten op basis 
van ad hoc behoefte, vrije keuze). 

Ontvlechten of fusie
Volledig bestuurlijk ontvlech-
ten (kosten 5 tot 10 miljoen euro, 
duurt minimaal twee jaar), wordt 
ook genoemd maar vooralsnog 
heeft deze rigoureuze breuk voor 
zowel Aalsmeer als Amstelveen 
geen voorkeur. En een bestuur-
lijke fusie is wat Aalsmeer betreft 
absoluut niet aan de orde!

Eigen kracht en visie
Wethouder Van Rijn tot slot: “Be-
langrijk speerpunt is dat gelijk-
waardigheid in een nieuwe sa-
menwerking voorop dient te 
staan. Er kan geen sprake meer 
van zijn dat eenzijdig door een 
partij wordt bepaald hoe het 
geld wordt besteed. De gemeen-
te Aalsmeer gaat uit van eigen 
kracht en een eigen visie en be-
kijkt wat � nancieel verstandig is. 
We streven ernaar om eind okto-
ber de verkenning over de vor-
men van samenwerking in de 
toekomst als potloodschets ge-
reed te hebben. Het belang van 
Aalsmeer en van onze inwoners 
staat hierbij voorop.” 

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - In opdracht van de gemeenten Aalsmeer en Amstel-
veen is onderzoek gedaan naar de ambtelijke samenwerking tus-
sen beide gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door Sjoeld 
Vellenga en hiervoor heeft hij gesprekken gevoerd met raadsle-
den, colleges en gemeentesecretarissen. 
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voor Kudelstaart

Onderzoeksrapport Aalsmeer en Amstelveen

Samenwerking gemeenten: 
‘Tijd voor een nieuw elan?’

Oplichting voor 
gemeentegids

Aalsmeer - De politie heeft 
melding gekregen van enke-
le bedrijven en particulieren 
die telefonisch waren bena-
derd door een bedrijf dat ad-
vertenties verkoopt voor in 
de gemeentegids. 
Voor een ‘gewone’ adverten-
tie werd 195 euro gevraagd, 
voor een meer opvallende 
publicatie het dubbele. Er 
wordt niet bijgezegd in wel-
ke gemeente deze gids gaat 
uitkomen. In ieder geval be-
treft dit niet de gids van de 
gemeente Aalsmeer. 
De politie raadt om niet met 
de verkoper in zee te gaan. 
Wie wel interesse heeft, 
wordt aangeraden eerst 
meer (uitgebreide) informa-
tie op te vragen.

Burgemeester plaatst rookmelder
Huisbezoeken in kader 
brandpreventieweken
Aalsmeer - Burgemeester Gi-
do Oude Kotte heeft afgelopen 
woensdag 2 oktober, samen met 
medewerkers van brandweer 
Amsterdam-Amstelland, een 

huisbezoek gebracht aan een 
bewoner van de Madame Cu-
riestraat in Kudelstaart. Het be-
zoek vond plaats in het kader van 
de brandpreventieweken in de 

Burgemeester Oude Korte ‘plumbert’ een rookmelder aan het plafond. Op 
de voorgrond brandweerman Theo de Kruijf (links) en de bewoner..

maand oktober. Tijdens het huis-
bezoek is op vakkundige wijze 
uitgelegd hoe de bewoner maat-
regelen kan nemen om brand te 
voorkomen. Door de burgemees-
ter is een rookmelder aan het pla-
fond geplaatst. Bewoners van de 
gemeente Aalsmeer kunnen zich 
aanmelden voor een gratis huis-
bezoek over brandpreventie 
door te bellen met het service-
bureau van de brandweer: 020-
5556000.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.200

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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 Zondag 13 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Kezia Schoon-
veld.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: An-
thon van de Laak. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
kand. G. van Vliet en 16.30u. 
met ds. J. Maliepaard, gez. 
dienst in Lichtbaken. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Anne S. de Jong. 
Collecte: Doopsgezinde Zen-
ding. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. ZWO dienst 
met ds. Mirjam Vermeij.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: Corn. Schaap. 
Om 19u. Check In. Oosterkerk, 
Oosteinderweg 269. Zondag 
om 10u. Zangdienst met ds. A. 
Christ, Katwijk. Organisten: H. 
v.d Meij en J. Rozendal.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 

Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Vertaling in het 
Engels en Spaans. Om 10u. 
Jeugddienst. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. W.J. 
v/d Linde en 16.30u. met ds. 
S.J. Maliepaard uit Barneveld, 
gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag geen viering in 
Kloosterhof i.v.m. bazaar. Zon-
dag om 9.30u. Eucharistievie-
ring en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej in Karmelkerk. 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
dhr. E. Kramer, Aalsmeer. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. L. 
Krüger uit Rotterdam (ZWO).

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.mv. kinderkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 14 oktober om 
20u. met br. Gor Katchikyan.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 15 
oktober om 20u. Peter Slagter 
over ‘Het leven van David’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Met Hugo v/d Meij en Rens de Winter
Tweede ‘Aalsmeer Zingt’ 
zangdienst in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 13 okto-
ber wordt in de Hervormde Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 
de tweede ‘Aalsmeer Zingt’ zang-
dienst van dit jaar gehouden. Dit 
keer is er geen koor, maar zal de 
samenzang worden begeleid 
door Hugo van der Meij achter 
het orgel en Rens de Winter ach-
ter de piano. Deze twee zeer ge-
talenteerde muzikanten hebben 
ondanks hun jonge leeftijd al een 
rijke ‘carrière’ achter de rug. Zo-
wel Hugo als Rens genieten niet 
alleen als muzikant, maar ook 
als koordirigent bij diverse koren 

grote waardering. In deze dienst, 
waarin dominee A. Christ uit Kat-
wijk zal voorgaan, wordt de na-
druk gelegd op de samenzang 
van liederen uit diverse bundels, 
doorgaans bekende liederen die 
graag worden gezongen. Kort-
om, het belooft weer een �jne 
dienst te worden en het spreekt 
vanzelf dat eenieder van harte 
welkom is. Aanvang is 10.00 uur. 

Benefiet The Griffins en gift OSA
Zestig schoolpakketten 
voor kinderen in Nepal
Aalsmeer - Afgelopen 24 maart 
hield zanggroep The Gri�ns een 
bene�etconcert in de Doopsge-
zinde Kerk. Doel was om geld in 
te zamelen voor schoolpakketten 
voor kinderen in Bara in Nepal. 
Het ingezamelde bedrag van het 
bene�etconcert bedroeg uitein-
delijk 2.100 euro. Voor dit doel 
heeft de penningmeester van 
OSA onlangs een cheque uit-
gereikt met verdubbeling van 

het bedrag. Er kon dus 4.200 eu-
ro worden overgemaakt aan de 
Stichting Hart4OnderwijsNe-
pal en hierdoor kunnen zestig 
schoolpakketten worden over-
handigd aan de kinderen. Meer 
informatie is te vinden op www.
hart4onderwijsnepal.nl. 
Meer weten over de stichting 
Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer (OSA)? Kijk dan op 
www.osa-aalsmeer.nl.

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Oogstfeest met inloop, 
kliederen en viering
Aalsmeer - Het Klieder Zin-team 
nodigt iedereen uit voor het 
oogstfeest op zondag 13 oktober. 
De bladeren vallen van de boom, 
de oogst wordt binnengehaald 
en de klok gaat om. Een dag om 
aan de slag te gaan met wat is 
ontvangen en wat gedeeld mag 
worden. De dag heeft twee de-
len. Eerst is er inloop met de Klie-
der Zin, daarna een gezamenlij-
ke viering. Om 14.00 uur gaan de 
deuren open van de Doopsgezin-
de Kerk in de Zijdstraat en staat 
tot 15.30 uur kliederen op het 
programma. Kom langs en ont-
dek hoeveel je kan leren van klie-

deren! Met je handen bezig zijn is 
namelijk goed voor jong én oud! 
Inloop en workshops voor alle 
leeftijden: samen ontdekken, sa-
men vieren en samen beleven.
Om 15.30 uur is er een korte vie-
ring met een activiteit, een ver-
haal en een lied. Dit deel is geen 
inloop, want men gaat samen aan 
de slag en luisteren en spreken. 
Het oogstfeest wordt georga-
niseerd vanuit de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer. De loca-
tie is Zijdstraat 55. Meer informa-
tie via Franka Riesmeijer, franka@
dgaalsmeer.nl. Klieder Zin is voor 
jong én oud, iedereen is welkom.

Italiaans in Open 
Hof keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 18 oktober 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het me-
nu staat een Italiaanse maaltijd.
De kosten bedragen 5 euro per 
persoon. Vanaf 17.45 uur is de 
deur open en de maaltijd ein-
digt om ongeveer 20.00 uur. Het 
doel van de Open Hof Keuken 
is ontmoeten en is voor ieder-
een toegankelijk. Opgeven kan 
via het emailadres: diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via 
het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 13 oktober.

Koffie drinken 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 15 ok-
tober zijn belangstellenden weer 
hartelijk welkom in het Lichtba-
ken. De gezamenlijke kerken bie-
den een gezellige morgen aan. 
Om 10.00 uur staat de ko�e/thee 
klaar. Kerkelijk gebonden of niet, 
iedereen mag vrijblijvend binnen 
lopen! Rond half twaalf gaat ie-
der weer naar huis.Verdere infor-
matie bij Klaas Kersloot via 0297-
323774 of bij Gre Tuinstra via 
0297 -331545.

Kleding inleveren bij Open Hof Kerk
Sam’s kledingactie voor 
humanitaire hulp Jemen
Aalsmeer - Ieder voorjaar en na-
jaar organiseert Sam’s Kleding-
actie een aantal speciale lande-
lijke actiedagen om zo extra veel 
kleding op te kunnen halen voor 
het goede doel. Deze keer is er 
gekozen voor humanitaire hulp 
aan Jemen. De honderden vrij-
willigers van Sam’s Kledingac-
tie zamelen, grotendeels, het he-
le jaar door kleding en schoenen 
in voor het goede doel. Zij doen 
dit vanuit een depot aan huis of 
bij een bedrijf, school of kerk. Op 
zaterdag 19 oktober kunnen in 
Aalsmeer kleding en schoenen 
ingeleverd worden bij de Open 
Hof Kerk aan de Ophelialaan 247. 
De vrijwilligers zijn deze dag van 
9.00 tot 12.00 uur aanwezig om 
de goederen in ontvangst te ne-
men.

Sinds het begin van het con�ict 
in 2015 in Jemen blijft de huma-
nitaire crisis verergeren. Jemen 
wordt geconfronteerd met meer-
dere crisessen, waaronder gewa-
pende con�icten, migratie, hon-
gersnood en uitbraken van ziek-
ten. Dit heeft geleid tot de groot-
ste humanitaire ramp in de we-
reld. Ongeveer 80% van de be-
volking - 24,1 miljoen mensen 
- heeft behoefte aan humani-
taire hulp, waaronder 14,3 mil-
joen mensen die in levensgevaar 
zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal 
mensen gestegen met drie mil-
joen. Kwetsbare bevolkingsgroe-
pen in 230 van de 333 districten 
zijn blootgesteld aan hongers-
nood. Hier is noodhulp nodig om 
een grote dreigende catastrofe te 
voorkomen.

Start op woensdag 20 november
Cursus kinderreanimatie

kelijk iedereen overkomen. Al-
leen door snel in te grijpen be-
staat er een kans van overleven. 
De aanrijtijden van de ambulan-
ces zijn in dit soort situaties te 
lang. Bij een reanimatie geldt let-
terlijk dat elke seconde telt. In de 
avondvullende cursus leert u het 
herkennen van een circulatie stil-
stand bij een kind, het geven van 
borstcompressies en beademing 
en het gebruik van een Automa-
tische Externe De�brillator (AED). 
Tevens wordt er ingegaan op de 
samenwerking met de professio-
nele hulpdiensten, zoals de Am-
bulancedienst, de Brandweer en 
de Politie. Via www.reanimatie-
aalsmeerkudelstaart.nl kunnen 
geïnteresseerden zich inschrijven 
voor de cursus. Ook basis reani-
matie cursussen en herhalings-
lessen worden aangeboden.

Aalsmeer - Op woensdag 20 no-
vember start de eerste kinderre-
animatie cursus van de Stichting 
reanimatie Aalsmeer Kudelstaart. 
Kinderreanimaties komen niet 
veel voor. Op het moment dat 
een kind wel in acute nood te-
recht komt, kan het van levens-
belang zijn om snel en adequaat 
in te grijpen. Tijdens de cursus 
leert u hoe te handelen. De stich-
ting heeft als doelstelling zoveel 
mogelijk inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart op te leiden in re-
animatie. De stichting werkt al-
leen met instructeurs die les ge-
ven conform de richtlijnen van 
de Nederlandse Reanimatie Raad. 
Sinds april van dit jaar is de stich-
ting actief in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Reanimatie is een le-
vensreddende handeling die toe-
gepast moet worden bij patiën-
ten met een acute circulatie stil-
stand. Een hartstilstand kan wer-
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10 OKTOBER

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Kaarten voor 55+ in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

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

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

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

11 OKTOBER
 Film ‘Holland, natuur in de 

delta’ voor ouderen in Oden-
se Huis in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 14.30u.

 Kaarten bij Buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 
1 vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Eerbetoon aan Black Sabbath 
in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 21u.

12 OKTOBER
 Kinderboekenweek. Lot Lohr 

van Sesamstraat in biblio-
theek, Marktstraat v/a 10.15u.

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

 Expositie 100 jaar Fok-
ker in Crash Museum In fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Open 11 tot 16u en woensdag 
13 tot 16u. Om 12u. 

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

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

 3e Dance Classics Show met 
Kees, Marcel en Jan in The 
Beach, Oosteinderweg van 
20u. tot 01u.

 Band SuperFriday in café Jop-
pe, Weteringstraat v/a 21.30u.

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

13 OKTOBER
 Vogelbeurs Rijsenvogel in 

SCW-gebouw, Konnetlaantje 
van 9.30 tot 13u.

 Aalsmeer Zingt in Oosterkerk, 
Oosteinderweg vanaf 10u.

 Watertoren aan Westeinder 
open van 13 tot 17u.

 Nieuwe expositie ‘A Tribute to 
Flowers’ in Flower Art Muse-
um, Kudelstaartseweg. Open: 
Vrijdag, zaterdag en zondag 
11 tot 17u.

 Oogstfeest met kliederen en 
viering bij Doopsgezind Ge-
meente, Zijdstraat vanaf 14u.

 Stef Paglia Trio in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.

14 OKTOBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

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

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

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

  Lezing door Willem Postma 
bij Viva Aquaria in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 v/a 20u.

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

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. Ook don-
derdag. Bridgen 13.30 tot 16u.

 Ko�edrinken in het Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.

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

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

 Symposium over bedreigde 
planten en bloemen in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg vanaf 15.30u.

 Meezingbende in café Sport-
zicht, Sportlaan vanaf 20u.

 Vergadering commissie Ruim-
te en Economie over Centrum-
visie en Polderzoom. Vanaf 
20u. in gemeentehuis.

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

16 OKTOBER
  Inloop Oost-Inn in De Mika-

do, Catharina Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u. Ook lunch van 
12 tot 13u. en creatieve avond 
van 19.30 tot 21.30u.

 Ko�e- en spelochtend in wijk-
centrum Hofplein, Clematis-
straat, 10 tot 12u.

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

17 OKTOBER
 Leesgroep over familiege-

schiedenissen in bibliotheek, 
Marktstraat vanaf 11.30u.

 Ledenmiddag PCOB in Zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 14.30u.

 Bockbiertocht in Centrum bij 
zes horecazaken vanaf 20u.

 Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur over pro-
grammabegroting. Vanaf 20u. 
in gemeentehuis.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Keezenavond in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

18 OKTOBER 
 Open Hof Keuken. Op menu: 

Italiaans. Vanaf 18u. in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86.

 Kaartavond FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan van-
af 20.15u. Aanwezig: 20u.

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

 Kienavond voor verenigin-
gen en stichtingen bij SSK in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

Westerns,
kindergitaren

en ukelele’s

NIEUWE VOORRAAD:

Zaterdagavond KCA jazzconcert 
Tengu Malina Kwartet in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Het Tengu Malina 
Kwartet komt op zaterdag 12 ok-
tober optreden in cultureel café 
Bacchus in Aalsmeer. Tengu Ma-
lina is als duo ontstaan in janua-
ri 2018 in Amsterdam. Vorig jaar 
maakten zij hun debuut in Bac-
chus. Zowel Martina E�y (22) als 
Niccolò Zanella (27) komen uit 
Trento in Noord-Italië, waar zij 
ook hun muzikale opleiding heb-
ben genoten. Martina heeft klas-
siek gitaar gestudeerd aan het lo-
kale conservatorium en Niccolò 
klassieke sax en jazz. Nu studeren 
ze aan het conservatorium van 
Amsterdam en Den Haag
Tengu Malina laat hun interpre-
tatie van bekende jazz-standards 
horen en probeert het publiek te 
binden met swing en bossa-rit-
mes afgewisseld met jazzballads. 
In het afgelopen jaar heeft de in-
teresse in de bossanova dusdani-
ge vormen aangenomen dat Ten-

gu Malina is uitgebreid tot een 
internationaal kwartet, met Pe-
dro Ivo Ferreira op bas en Ilia Ray-
skin op drums. Het repertoire be-
staat nu voornamelijk uit bossa-
klassiekers, maar ook onbeken-
de pareltjes. Het KCA jazzconcert 
in Cultureel Café Bacchus aan de 
Gerberastraat begint op zaterdag 
12 oktober om 21.30 uur. Toe-
gang: uw gift. Inlichtingen Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Volgende week: Cabaret
Volgende week zaterdag 19 ok-
tober presenteert Janneke de Bijl 
haar try-out voorstelling ‘Zonder 
zin kan het ook’ in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. De 
voorstelling begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.15 uur. Kaar-
ten à 13 euro zijn te bestellen via 
de website: www.cultureefcafe-
bacchus.nl

Zaterdagavond in The Beach
3e Dance Classics Show 
met Kees, Marcel en Jan
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dagavond 12 oktober vindt voor 
het derde achtereenvolgen-
de jaar het gezellige dansfeest, 
Dance Classics Show, weer plaats. 
De deuren gaan open om 20.00 
uur en het feest zal tot 01.00 uur 
duren. De Dance Classics Show 
speelt zich weer af in de evene-
mentenhal van The Beach, de eni-
ge hal zonder zand, en thema dit 
keer is Classics. Kees Markman, 
Marcel Wilkes en Jan de Groot 
(de oude Pannebar Dj’s) zijn al-
weer geruime tijd bezig met de 
voorbereiding van deze avond. 

De drie zien het dansfeest nog 
steeds als een reünie voor heel 
veel oude bekenden.
De entree is via de hoofdingang 
van The Beach, parkeergelegen-
heid is ruim voldoende aanwe-
zig naast The Beach, de verkeers-
regelaars zullen van het begin tot 
eind van de avond er voor zorgen 
dat iedereen veilig en overzichte-
lijk de pareerplaats op en af kan.
Ook voor de vele �etsen zal op de 
binnenplaats bij The Beach heel 
veel ruimte zijn. Kijk voor meer in-
formatie op facebook of op www.
danceclassicsshow.nl. 

Serie concerten op de zondagmiddag
Bob & Gon presenteren 
spetterend programma
Aalsmeer - De zondagen waren 
nog nooit zo leuk en daar zorgen 
Bob & Gon voor met hun nieuwe 
seizoen theater programma. On-
bekende en bekende namen zul-
len op de zondagmiddag in de 
grote zaal van De Oude Veiling 
het publiek weer in vervoering  
brengen. De data van de Bob & 
Gon middagen zijn:
Zondag 20 oktober: Mede door 
het contact dat Bob heeft met Ka-
rin Bloemen komt deze heerlijke 
diva bij het eerste Bob & Gon pro-
gramma optreden. 
Zondag 10 november: Op ver-
zoek zingt Katelijne van Otterloo 
met haar kwartet een verrassend 
nieuw repertoire. 
Zondag 1 december: Voor de 
pauze het licht klassieke pro-
gramma 3 Violas en na de pau-
ze de sopraan Isabella Scholte, zij 
wordt begeleid aan de piano. Een 
mooie luistermiddag passend bij 
de laatste maand van 2019. 
Zondag 12 januari: Wat een stra-
lend begin van 2020! De onover-
tro�en boogie-woogie pianist 
Martijn Schok speelt samen met 
de Boogie & Blues band en Greta 
Holtrop zingt! 
Zondag 2 februari: Harp So-

praan Duo Donna e Mobile. Wie 
hen al eerder hoorden, weten dat 
dit een uitbundige muzikale mid-
dag gaat worden. 
Zondag 1 maart: Na vijf jaar is 
het Bob & Gon weer gelukt om 
Petra Berger in het theater te ver-
welkomen. Dit keer met Edwin 
Schimmscheimer. 
Zondag 29 maart: Tango duo 
Duende met bandoneon verruk-
kelijke meeslepende muziek. 
Zondag 19 april: Een fantasti-
sche afsluitend Bob & Gon con-
cert! Een Sha�y middag met Ge-
rard Alderliefste. Begeleiding 
door Nico van der Linden en Syl-
vester Hoogmoed.

Kaarten
De Bob & Gon concerten (Onder-
deel uitmakend van de Stichting 
Kunst Cultuur Aalsmeer) begin-
nen om 15.30 uur, de zaal is open 
vanaf 14.45 uur. Let op! Het con-
cert van Karin Bloemen is reeds 
uitverkocht. Voor de overige zon-
dagmiddagen zijn er alleen nog 
losse kaarten tegen contante be-
taling à 21.50 euro te koop bij 
wijnhandel Wittebol in de Ophe-
lialaan 116.
Janna van Zon 

Vrijdag en zondag livemuziek
Ode aan Black Sabbath en 
Paglia Trio in The Shack
Oude Meer - Vrijdag 11 okto-
ber staat er een spetterend eer-
betoon aan Black Sabbath op 
het Shack programma. Deze Brit-
se band wordt door velen be-
schouwd als de eerste metal-
band, waarvan Ozzy Osbourne 
en Ronnie James Dio de bekend-
ste leden waren. De band heeft in 
de loop der jaren vele verschillen-
de bezettingen gehad waarin al-
leen gitarist Tony Lommi een con-
stante bleef. Andere leden wa-
ren ook onder andere Cozy Po-
well, die werd gezien als een van  
Engeland’s beste hardrockdrum-
mers. Gitarist David Aferiat (van 
The Metallicas en Nirvana’s) heeft 
een stel muzikale giganten om 
zich heen verzameld en samen 
brengen ze een meesterlijke ode 
aan Black Sabbath. Een absolute 
aanrader voor de fans van Black 
Sabbath en stevige Rock.

Topband uit België
Zondag 13 oktober mag The 
Shack weer een topband uit Bel-
gië verwelkomen. De band, Stef 
Paglia Trio genaamd, zet een 
dijk van een sound neer. De jon-
ge Stef Paglia nam voor het eerst 
op 12 jarige leeftijd een gitaar in 
de hand en liet deze nooit meer 
los. Hij is vooral bekend van The 

BluesBones, waarmee hij in bin-
nen- en buitenland optreedt. Stef 
Paglia laat zich graag beïnvloe-
den door verschillende muzikale 
richtingen en probeert hiermee 
zijn eigen blues stijl te creëren. 
Verwacht een stevig potje groovy 
bluesrock van Stef Paglia (gitaar 
en zang), Geert Schurmans (bas-
gitaar) en Sven Bloemen (drums). 
Deze sympathieke Belg staat met 
zijn band garant voor een muzi-
kale zondagmiddag vol passie en  
speelvreugde. 

Hilltop Howlers!
Hilltop Howlers stond al een tijd 
op het muzikale verlanglijstje 
van The Shack en vrijdag 18 ok-
tober is het eindelijke zover; Sou-
thern Rock & Soul uit het oosten 
van het land. Muzikaal gezien er-
gens in het grensgebied tussen 
The Black Crowes, Rolling Stones 
en Lynyrd Skynyrd. Een absolute 
topband!
The Shack is vrijdag 11 oktober 
open vanaf 20.00 uur. Aanvang 
Black Sabbath Trio is om 21.00 
uur. Entree: 10 euro. Zondag 13 
oktober open vanaf 15.00 uur. 
Aanvang Stef Paglia Trio om 16.00 
uur. Entree 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Strakke show, uitgekiend repertoire
SuperFriday in café Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 12 okto-
ber komt partyband SuperFri-
day café Joppe muzikaal op z’n 
kop zetten. Het vijftal van Super-
Friday staat garant voor een sym-
pathieke strakke show, een uitge-
kiend repertoire en een wereld 
aan muzikale ervaring. SuperFri-
day speelt alle grote classics én 
de meest recente hits, van Santa-

na tot Maroon 5 en van Prince tot 
DNCE. Het wordt een topavond 
waar iedereen energie van krijgt. 
Een band met veel muzikale dy-
namiek, een prima sfeer en heel 
veel power. 
De aftrap zal rond 21.30 uur zijn! 
De toegang tot café Joppe in de 
Weteringstraat 8 is ook zaterdag-
avond gratis.







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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
10 oktober 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Hagai E.O. 23-12-1976 03-10-2019
van Workum F. 03-06-1978 04-10-2019

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJD BALIE BOUWEN EN 
VERGUNNINGEN

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

VERGADERING 15 OKTOBER 2019

Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 15 oktober 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt
 
20.00 1 Opening door de voorzitter van de 

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.P. Fransen
20.02 2 Vaststelling van de agenda

  OORDEELSVORMEND

20.05 3 Verklaring van geen bedenkingen 
  Herenweg 60
20.25 4 Centrumvisie Aalsmeer
21.05 5 Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp
21.45 6 Bestemmingsplan Polderzoom 2e fase 
  en Exploitatieplan Polderzoom 2e fase
22.15 7 Regionale samenwerking
22.20 8 Vragenkwartier
22.30 9 Sluiting

VERGADERING 17 OKTOBER

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 17 oktober 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt
 
20.00 1 Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer W. Kikkert
20.02 2 Vaststelling van de agenda

  BEELDVORMEND

20.05 3 Programmabegroting 2020 en Eerste 
  begrotingswijziging/aanvulling 
  Programmabegroting 2020
21.45 4 Vragenkwartier
22.00 5 Sluiting

ONTWERPBESLUIT TIJDELIJKE 
OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit tijdelijke omge-
vingsvergunning (maximaal voor 5 jaar) in afwijking 
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’, ‘1e Herziening 
N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren 
van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigran-
ten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b in Aalsmeer 
(Z19-006642)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij voornemens zijn een tijdelijke omgevingsvergunning 
te verlenen voor de termijn van maximaal 5 jaar in afwijking 
van de genoemde bestemmingsplannen. Met toepassing van 
artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bo-
vengenoemd bouwplan te realiseren. De afwijking van de ter 
plaatse geldende bestemmingsplannen zijn als volgt.
-  Gebruik als logiesvoorziening met bijbehorende parkeer-

voorzieningen ter plaatse van de bestemmingen ‘Uit te 
werken Bedrijfsdoeleinden’(UB) van het bestemmingsplan 
‘N201-zone’ en de 1e herziening daarvan zijn niet toege-
staan;

- Gebruik van 8 parkeerplaatsen ten behoeve van de logies-
voorziening binnen de bestemming ‘Wonen’ van het be-
stemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ is niet toegestaan.

Ter inzagelegging
De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke on-
derbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen met ingang van 11 oktober t/m 21 november 2019 
op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: 
 NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAB-OW01 en
-  via de gemeentelijke viewer RO-publiceer 
 http://0358.ropubliceer.nl/;
-  de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur)

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u uw zienswijze 
over de inhoud van de stukken naar voren brengen. U kunt uw 
zienswijze bij voorkeur schriftelijk indienen door deze te rich-
ten aan burgemeester en wethouders, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer of digitaal via de link: http://ro0358.ropubliceer.nl.  
Eventueel kunt u uw reactie mondeling naar voren brengen. 
Hiervoor kunt u via het centrale nummer 020-5404911 een 
afspraak maken.

Crisis- en herstelwet
Voor deze locatie binnen Greenpark Aalsmeer is Afdeling 2 van 
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 
brengt met zich mee dat in de latere beroepsfase alle beroeps-
gronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na 
a�oop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroeps-
gronden worden aangevoerd.

VASTSTELLEN WIJZIGINGSPLAN 
‘LANDELIJK GEBIED OOST - MACHINEWEG 293A’ 

Gemeente Aalsmeer - Vaststellen wijzigingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost - Machineweg 293a’ en besluit hogere grens-
waarden Wet geluidhinder (Z19-001705)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend, dat zij op 1 oktober 2019 het wijzigingsplan ‘Lan-

delijk Gebied Oost – Machineweg 293a’ hebben vastgesteld. 
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij bij 
besluit van gelijke datum op grond van artikel 110a van de Wet 
geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor 
één woning die aan de Machineweg geprojecteerd is.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
het perceel Machineweg 293a in Aalsmeer. De initiatiefnemer 
heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één vrij-
staande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven 
aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te 
wijzigen zoals genoemd in artikel 15.7 lid 1 van de voorschrif-
ten van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost’. Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woning 
die wordt gerealiseerd aan de Machineweg de voorkeurs-
waarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden. 
Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of 
geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale 
onthe�ngswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwik-
keling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder genomen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder vastgestelde wijzigingsplan en het besluit hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder, gedurende 6 weken van 14 
oktober t/m 24 november 2019 op de volgende wijze voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.02P-VG01
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 

Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Beroep en inwerkingtreding
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ont-
werpwijzigingsplan en het ontwerp onthe�ngsbesluit hogere 
grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, 
alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan kunnen ge-
durende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde 
wijzigingsplan en het onthe�ngsbesluit hogere waarde Wet 
geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Vervolg op volgende blz.



O�ciële Mededelingen
10oktober 2019

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afde-
ling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Einsteinstraat 83, 1433 KJ, (Z19-059926), brandveilig ge-

bruik t.b.v. pizzeria La Bella Vita 
-  Bilderdammerweg nabij 119, sectie D nr 4566, 1433 HG, 

(Z19-059820), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
het tijdelijk plaatsen van een container voor opslag van 
materialen voor het beheren van de schooltuinen 

-  Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z19-059771), het verbouwen 
en uitbreiden van de bestaande supermarkt Albert Heijn 

-  Bilderdammerweg nabij 70, Sectie D nr 7383, (Z19-
059702), het bouwen van een woonhuis 

-  Kas 12, 1431 LX, (Z19-059535), het realiseren van een dak-
opbouw op de 2de verdieping 

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-059531), het realiseren 
van een klimtorenpark 

-  Boomgaard 3, 1432 LC, (Z19-059332), het doorbreken van 
een draagmuur op de begane grond en vergroten van de 
berging naar de voorzijde 

-  Hornweg nabij 186, sectie B nr. 6956, (Z19-059289), het tij-
delijk plaatsen van een JOP ( jongerenontmoetingsplek) 

-  Meervalstraat 23 en 25, 1431 WE, (Z19-059153), het kap-

pen van 12 bomen t.b.v. het slopen van 2 schoolgebouwen 
en bijgebouwen 

-  Oosteinderweg 537 A, 1432 BK, (Z19-059135), het plaatsen 
van een dakkapel op de mantelzorgwoning 

-  nabij Stommeerweg, Sectie H nr. 1964, (Z19-059133), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het herinrichten 
van het recreatiegebied “Waterfront” 

-  Aalsmeerderweg 24, 1432 CR, (Z19-058909), het maken 
van een garage en berging 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Thailandlaan 10, sectie B nr. 4214 en 9652, (Z19-046258), 

het realiseren van een bedrijfspand met kantoor en show-
room. Verzonden: 04 oktober 2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 109 ws1, 1432 AG, (Z19-047720), het ver-

nieuwen en vergroten van een bestaande schuur. Verzon-
den: 04 oktober 2019

-  tussen Kerkweg en Oosteinderweg, Sectie B nr. 9373, (Z19-
046752), het vervangen van de brug. Verzonden: 03 okto-
ber 2019

-  Baccarastraat naast nummer 1, (Z19-053216), het plaatsen 
van een voetbalkooi op het bestaande voetbal- en basket-
balveld. Verzonden: 03 oktober 2019

-  Irenestraat tegenover 4 t/m 12, 1432 GA, (Z19-054611), het 
opslaan van roerende zaken tot 7 december 2019 in op-
dracht van Eigen Haard i.v.m. een verduurzamingsproject. 
Verzonden: 02 oktober 2019

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Zijdstraat 28 (Z19-058486) Kerst in Aalsmeer op 21 en 22 

december 2019, ontvangen 26 september 2019

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Parkeerplaats bij Schinkelbos (Z19-051730) Open dag bio-

based proeftuin N231 Bosrandweg op 12 oktober 2019, 
verzonden 4 oktober 2019

COLLECTES

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

Collectevergunning (verleend)
- gehele gemeente Aalsmeer (Z19-056956) verkoop plan-

tenbakken ten behoeve van Scouting Ti�o op 19 oktober 
2019, verzonden 4 oktober 2019

PARKEERONTHEFFING GROTE VOERTUIGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:8 van Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) de volgende onthe�ng is verleend. Tegen de 
afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.

- Kamperfoeliestraat (Z19-057522) Truck als tijdelijke opslag 
in verband met verhuizing van 12 tot 22 oktober 2019,

  verzonden 7 oktober 2019

TER INZAGE:

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

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

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machine-
weg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) 
met betrekking tot het in ontwikkeling bren-
gen van het perceel Machineweg naast 293 te 
Aalsmeer

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

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

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

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

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Politie, brandweer en burgemeester
Voorlichting op scholen 
over veiligheid
Aalsmeer - Van 7 tot 13 oktober 
is het de week van de veiligheid. 
Om ook de jonge inwoners van 
de gemeente Aalsmeer voor te 
lichten over veiligheid gaan bur-
gemeester Gido Oude Kotte, de 
politie en brandweer gezamen-
lijk op bezoek bij de basisscholen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. De-
ze week was het eerste voorlich-
tingsbezoek bij de groepen ze-
ven van de Antoniusschool in Ku-
delstaart.

“Belangrijk werk”
In een brandweerwagen kwam 
de burgemeester aanrijden op 
het schoolplein. De leerlingen 
van groep zeven stonden daar al 
te wachten. Terug in de klas werd 
er voorlichting gegeven over vei-
ligheid. “De politie en de brand-
weer doen ontzettend belangrijk 
werk. Goed om kinderen daar-
bij te betrekken en daar over te 
informeren. Daarnaast is het be-
langrijk om kinderen te leren wat 
zij zelf kunnen doen op het ge-
bied van veiligheid“, aldus burge-
meester Oude Kotte. 

Van inbraken tot overvallen
Kim van de politie vertelde over 
haar werk. Over de verschillen-
de situaties waarin de politie haar 
werk doet. Van inbraken en ver-
keersongelukken tot aan gewa-
pende overvallen. Hierover stel-
den de leerlingen ook spannende 
vragen. Daarnaast vertelde ze dat 
leerlingen ook zelf keuzes kun-
nen maken om een situatie veili-
ger te maken. Hierover krijgen ze 
in groep acht nog een uitgebreid 
lesprogramma.

Rookmelder
Rob van de brandweer vroeg of 
de leerlingen thuis een brand-
melder hadden. Want als je slaapt 
ruik je geen rook als er brand is in 
huis. Dat weten veel mensen niet, 
en daarom is een rookmelder zo 
belangrijk. Hij liet ook zien hoe 
snel rook zich verplaatst in huis 
en hoe moeilijk je dan nog de 
weg naar buiten kan vinden. Om 
dit te ervaren mocht een leerling 
met een geblindeerde bril op, de 
uitgang van de klas zoeken. Dat 
viel niet mee!

Verbouwing gemeentehuis in volle gang

‘Rommeltje’ in Raadhuis
Aalsmeer - Wie onlangs het ge-
meentehuis is binnen gestapt, 
heeft zich vast verbaasd over de 
kleine entree en de ‘ingekrom-
pen’ service-balies. De burger-
zaal is rondom ingepakt in witte 
doeken en dit heeft natuurlijk al-
les met de verbouwing te maken.

Bioscoopzaal
“Het witte doek is een blijver-
tje”, grapte een medewerker. “We 
hebben besloten er een mooie 
bioscoopzaal van te maken.” Best 
leuk, maar niet waar natuurlijk. 
Alle medewerkers willen, net als 
de inwoners, hun burgerzaal in 
oude staat terugzien. Het inpak-
ken is gedaan om de al gereno-
veerde bovenverdieping te be-
schermen tegen met name stof. 
Momenteel wordt gewerkt aan 
de realisatie van de lift aan de ene 
zijde van het monumentale pand 
en aan de kant van de glazen 

wand (podium) wordt gewerkt 
aan noodvoorzieningen.

Spulletjes en materiaal
Wie stiekem even gluurt achter 
het witte doek, ziet een rommel-
tje. Allerlei spulletjes en materi-
aal staan her en der en wat dit be-
treft is de afscherming ook nodig 
én slim. Inwoners en bezoekers 
ontvangen in de ‘troep’ kan na-
tuurlijk niet.

Nieuwjaarsreceptie
De restauratie en verbouwing 
vorderen, maar duren nog wel tot 
het einde van het jaar. De plan-
ning is dat de nieuwjaarsrecep-
tie de eerste mogelijkheid wordt 
om het vernieuwde ontwerp van 
architect J. Berghoef te kunnen 
bewonderen. Een prachtige com-
binatie: Proosten op het nieuwe 
jaar in een zo’n beetje een nieuw 
gemeentehuis!

Centrumvisie, Polderzoom en begroting

Commissies in vergadering
Aalsmeer - Op dinsdag 15 okto-
ber komen de leden van de com-
missie Ruimte en Economie bij-
een voor de maandelijkse verga-
dering. Gesproken gaat worden 
over de bouw van een woning 

aan de Herenweg 60, de Cen-
trumvisie en het Beeldkwaliteits-
plan Dorp en het bestemmings- 
en exploitatieplan voor Polder-
zoom, fase 2 staat op de agenda. 
Besloten worden met informatie 

over de regionale samenwerking 
en het vragenkwartier. De com-
missievergadering staat onder 
voorzitterschap van Ronald Fran-
sen, is openbaar en begint om 
20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Twee dagen later, 
op donderdag 17 oktober, buigen 

de leden van de commissie Maat-
schappij en Bestuur zich over de 
programmabegroting voor 2020. 
Voorzitter tijdens deze vergade-
ring is Willem Kikkert. Ook de be-
handeling van de begroting is 
openbaar. Aanvang 20.00 uur in 
het gemeentehuis.

Investeren in de toekomst
Verbouwing AH Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen 9 sep-
tember was de o�ciële datum 
dat de Weernekers groep de Al-
bert Heijn Kudelstaart van de fa-
milie Alders overgenomen heeft. 
Tijdens de gesprekken over de 
overname is ook het verouder-
de winkelpand aan de orde geko-
men. De Weernekers Groep heeft 
aangegeven graag te willen in-
vesteren in de toekomst. De fa-
milie Alders behoudt het vast-
goed, dus heeft inbreng in ver-
anderingen in deze. Ook over de-

ze vernieuwing is overeenstem-
ming bereikt. Op woensdag 2 ok-
tober is gestart met het voorbe-
reide werk voor de verbouwing. 
De winkel gaat omgetoverd wor-
den tot een geheel nieuwe up to 
date AH supermarkt. Tijdens de 
verbouwing blijft de winkel overi-
gens gewoon geopend. Er wordt 
zoveel mogelijk rekening gehou-
den met de klanten en bezoekers 
aan het winkelcentrum, maar af 
en toe enige hinder is niet uit te 
sluiten. 

300.000 Kilo vleeswaren teruggehaald
Aalsmeer in het nieuws 
door listeriabacterie
Aalsmeer - Eind vorige week was 
Aalsmeer ineens landelijk nieuws 
en niet in positieve zin. Bij Vlees-
warenfabriek O�erman was de 
ziekteverwekkende bacterie lis-
teria aangetro�en en diverse me-
dia was naar de Turfstekerstraat 
gekomen om nadere informatie 
in te winnen. De deuren van het 
bedrijf gingen en zijn op nog slot 
voor verder onderzoek. 
Er zijn direct maatregelen geno-
men om de met de listeriabac-
terie besmette vleesproducten 
uit de schappen van de Aldi en 
Jumbo supermarkten te halen. 
De media snelde daarop naar de 
dichtstbijzijnde supermarkt, de 
Jumbo in de Ophelialaan. 
Diverse klanten werden buiten 
gevraagd wat zij er van vonden 
en of ze vleeswaren hadden ge-
kocht. Eén van hen was een be-

kend gezicht: Dick Piet, de organi-
sator en presentator van de Nos-
talgische Filmavonden, zei be-
sloten te hebben vandaag even 
geen vlees te kopen bij de Jum-
bo. Bekend was inmiddels dat het 
een zeer gevaarlijk bacterie be-
treft dat de afgelopen twee jaar 
twintig besmettingen, drie do-
den en een miskraam heeft ge-
geven. 
Overigens was de aanwezigheid 
van listeria bij O�erman al langer 
bekend, maar tijdens deze on-
derzoeken viel dit nog binnen de 
wettelijke norm. In totaal is meer 
dan 300.000 kilo aan vleeswaren 
waarin listeria kan groeien terug-
gehaald door O�erman. 
De vleeswarenfabriek mag was 
pas weer (gedeeltelijk) open als 
er voldoende garanties zijn dat er 
veilig geproduceerd kan worden.
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Aanschuiftafel, workshops en gasten
Dynamische Schrijvers-
parade in bibliotheek
Aalsmeer - Zaterdag 2 november 
wordt de eerste Schrijversparade 
georganiseerd in de bibliotheek 
van Aalsmeer. Initiatiefneemster 
Sandra Alderden heeft heel wat 
op haar hals gehaald, maar zij 
weet samen met een enthousias-
te denktank een dynamisch mid-
dag te realiseren. Schrijvers, dich-
ters, sing a songwriters, bloggers 
en kunstenaars uit Aalsmeer en 
de regio krijgen de kans om zich 
op een ludieke wijze te pro�leren. 
Dat kan op zeepkisten, in een pa-
nel, bij de aanschuiftafel er zijn 
workshops gedichten maken en 
liedjes schrijven, er worden hoek-
jes gecreëerd waar het publiek 
met schrijvers kan praten, voor 
kinderen is een heel bijzondere 
gast uitgenodigd. Iedereen wordt 
enthousiast ontvangen door Wil-
bert Streng.

Standaard maaltijden
Melissa de Vos is net afgestu-
deerd als goudsmid. Zij deed 
mee aan de afgelopen Kunstrou-
te waar het succes haar toelach-
te. Het publiek was zo enthousi-
ast over haar ontwerpen en haar 
techniek dat er naast verkoop 
ook opdrachten uit voortvloei-
den. Melissa ging voor haar stu-
die naar Schoonhoven dat bete-
kende op kamers wonen, voor 
zichzelf moeten zorgen. 
“In het begin maakte ik de stan-
daard studenten maaltijden; Pas-
ta’s en witte rijst met sausjes uit 
een pakje. Ik at boterhammen 
met hagelslag, koek en chips en 
de nodige groente en fruit. Dat 
was het wel zo’n beetje. Wanneer 
ik mijn eten kocht dacht ik niet di-
rect aan groente en fruit terwijl ik 
juist dol op groente en fruit ben. 
Op een moment werd ik het eten 
zo zat dat ik van ongezond naar 
te gezond overging. Dat werd nu 
niet direct een succes. Inmiddels 
heb ik daarin een balans gevon-
den.”

Kook- en bakblog
Melissa wilde zichzelf uitdagen 
en zich verder ontwikkelen, cre-
atief bezig zijn. Zij ontwierp haar 
eigen blog. Een zeer creatieve en 
originele blog die er prachtig en 

kleurig uitziet. Je voelt en ziet 
de liefde voor datgene zij maakt. 
Haar recepten zijn glutenvrij en 
zij gebruikt voor alles natuurlij-
ke ingrediënten. “Ik hoef niet zelf 
glutenvrij te eten maar ik wil dat 
iedereen mijn recepten kan ma-
ken. Ik bedenk alles zelf, test wat 
ik maak, ik schrijf de verhaaltjes 
met leuke persoonlijke weetjes 
en fotografeer het resultaat. In-
middels heb ik zo’n tweehonderd 
recepten; van vegetarisch tot 
comfort food.” 

Anderen uitdagen
Haar ontbijten en lunches zien 
er niet alleen smaakvol uit maar 
zijn ook verrukkelijk. Het zijn één-
persoons voedzame en gezon-
de maaltijden. Voor de avond be-
denkt zij meestal tweepersoons 
recepten. De voorbereidingstijd 
ligt tussen de tien minuten en 
een paar uur als het om ovenge-
rechten gaat. Alle recepten zijn 
geschikt voor mensen die zichzelf 
geen keukenprins of prinses voe-
len, de tips die Melissa geeft zijn 
makkelijk te volgen. Bovendien is 
alles heel betaalbaar. “Ik hoop dat 
ik met mijn recepten ook anderen 
weet uit te dagen, dat het men-
sen inspireert om zelf aan de slag 
te gaan.” Melissa ziet haar blog - 
die behoorlijk wat uren per week 
vraagt - als een wat uit de hand 
gelopen hobby, maar over het 
bedenken, maken, schrijven en 
fotograferen zegt ze, al stralend: 
“Het is mijn vreugde.”
Janna van Zon

Melissa de Vos met een door haar 
bedacht en gemaakt recept.

Vrijdagavond bij Radio 
Aalsmeer in nieuw jasje
Aalsmeer - De vrijdagavond kent 
een paar wisselingen bij Radio 
Aalsmeer. Vanaf aanstaande vrij-
dag 11 oktober keert Ron Leeg-
water weer terug met zijn ge-
zellige ‘Vrijdagavondcafé’, maar 
voortaan in de vooravond van 
18.00 tot 20.00 uur. Op de eerste 
vrijdag van de maand hoor je na 
het ‘Vrijdagavondcafé’ de ‘Mark 
en Eric Show’, de andere dagen 
gaan Frank en Walter door en vie-
ren ze dat het eindelijk weer vrij-
dag is met ‘Thank God it’s Friday!’

‘Vrijdagavondcafé’
Tijdens het koken, eten of op weg 
naar huis hoor je bij Ron uitgaan-
stips en lokaal nieuws plus mu-
ziek uit de jaren tachtig en ne-
gentig afgewisseld met de hits 
van nu. Natuurlijk ontbreken het 
radiospelletje Soundmemory, 
de gezellige meezinger, de Soul-
show-classic, de Hollandse nieu-
we en een verhaal achter een 
nummer 1 hit uit het Top 40-Hi-
tarchief niet. Ron ontvangt gas-
ten in de studio voor een actueel 
onderwerp en zijn er regelmatige 
items van onder andere de wijk-
agent en een reisrubriek.

‘Thank God It’s Friday’
Frank en Walter draaien veel mu-
ziek en items, zoals ‘Vandaag op 
nummer 1’, ‘90’s dance classic’ en 
‘Sexy bewegen om kwart voor 
negen’. Daarnaast heb je als luis-
teraar ook een hele dikke vinger 
in de pap bij ‘Vreemd verzoek’ en 
‘Two of a kind’, waarin er gekozen 
kan worden uit twee liedjes met 
de zelfde titel. Dit programma 
wordt eens per maand afgewis-
seld met de Mark en Eric Show.  
Mark en Eric draaien songs van je 
eerste Hitzone-cd tot en met de 
hete hits uit jouw Spotify lijst. Met 
uitblinkende studiogasten, ko-
mische spelletjes en interessan-
te rubrieken, zit jij geheid twee 
uur lang aan de radio gekluis-
terd. Om 22.00 uur is er de weke-
lijkse DakVanJeHouse-Mix. In de-
ze live-mix begint DJ Frezo Vivace 
(Frederik Tijssen) altijd met rusti-
ge deephouse, om in een uurtje 
op te werken naar progressive 
house en trance. Gegarandeerd 
een goed begin van je weekend.

‘That’s Life’ met Fischer
Eenmaal per maand zijn Jen-
ny Piet en Wilbert Streng met 
hun culturele radioprogramma 

‘That’s Life’ te beluisteren. Dit-
maal te gast wethouder Wilma 
Alink Scheltema over een van 
haar portefeuilles: kunst en cul-
tuur. Verder is aanstaande zater-
dag de opening van de expositie 
over Richard Fischer in het Flower 
Art Museum. Hij komt zelf naar de 
studio van Radio Aalsmeer om er-
over te vertellen! Verder live mu-
ziek van NinaLyn, een sing-en 
songwriter pur sang. Radiotech-
niek door Dennis Wijnhout.

‘Top 10’ en ‘Door de Mangel’
Deze week is Marion Geisler te 
gast en brengt zij haar favoriete 
tien liedjes met een verhaal met 
zich mee. U kent Marion van de 
lokale nieuws�itsen die overdag 
op Radio Aalsmeer te horen zijn. 
De wekelijkse gast in ‘Door de 
Mangel’ was afgelopen maandag 
Jordy de Breet. Een beetje smok-
kelen was het wel, want Jordy is 
een Amstelvener met een be-
drijf in Uithoorn. Hij verzorgt on-
der andere het geluid voor diver-
se artiesten. Jordy noemde zich 
zelfverzekerd, een doorzetter en 
koppig. Ook Jordy heeft weer 
een opvolger gevonden. Hij heeft 
Sandra van Tol gevraagd komen-
de maandag als 268e gast naar 
de studio te komen. Jordy wil 
van haar weten wie haar favorie-
te artiest is. Mocht je als luiste-
raar een vraag hebben voor San-
dra, mail deze dan naar: info@ra-
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858.

‘Intermezzo’
Op maandagavond 21.00 heeft 
presentator Sem van Hest in het 
programma Intermezzo een ge-
sprek met Yke en Like Viersen 
naar aanleiding van een bijzon-
der klassiek programma op zon-
dagmiddag 20 oktober in de 
schouwburg van Amstelveen. 
Stukken van onder andere Cho-
pin en Fauré zijn onderdeel van 
het programma. Interessant om 
te horen hoe die twee kunstvor-
men in elkaar gevlochten wor-
den. Uiteraard wordt er ook mu-
ziek gedraaid tijdens Intermez-
zo van beide componisten. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. 

Expositie tot en met 20 oktober
De Zee in al haar kleuren 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - In het schilderach-
tige Oude Raadhuis dat nog ou-
der blijkt te zijn dan steeds ge-
dacht, is de komende twee we-
ken nog een expositie te zien met 
het werk van 15 kunstenaars. Het 
centrale en verbindende thema is 
de zee. Het gaat niet alleen om �-
guratief werk, maar ook om ab-
stracte impressies, beelden en ke-
ramiek die de zee als bron van in-
spiratie hebben. Kortom voor elk 
wat wils en een tentoonstelling 
die zeer de moeite waard is.  Op 
de laatste zondag van deze ex-
positie, zondag 20 oktober, zijn 
de kunstenaars van de Vereni-
ging van Zeeschilders aanwezig 
om over hun werk te vertellen. 
De Vereniging van Zeeschilders 
bestaat al sinds 1953 en is ge-
worteld in de Koninklijke Marine. 
Sterker nog het is de oorsprong 
en tot op de dag van vandaag is 
statutair vastgelegd dat er min-
stens twee leden van de Marine 
in het bestuur van de vereniging 
plaats hebben. Anno 2019 heeft 
de vereniging 33 leden en kan zo-
als bestuurslid Winnifred Bastian 
dat zegt, ’nog wel wat jonge aan-
was gebruiken’. 
Simpelweg van de zee houden is 
echter niet voldoende om toege-
laten te worden tot de club kun-
stenaars. Elk lid heeft zich aan 
een strenge ballotage onderwor-
pen, want het werk dat de veren-
ging wil bieden moet wel van een 
zeker niveau zijn. Het zeegezicht 
is een genre dat, net als het land-
schap, al op het einde van de zes-
tiende eeuw ontstond. De zeege-
zichten die op het einde van de 
zestiende en aan het begin van 
de zeventiende door zeeschil-
ders werden vervaardigd zijn gro-
te decoratieve werken. Het zijn 
schilderijen van historische mari-
tieme gebeurtenissen, zoals bij-
voorbeeld de zeeslag om Gibral-

tar. De opdrachtgevers wilden in 
hun stadhuizen een tastbare her-
innering aan een historische zee-
slag. Bekende namen uit die tijd 
zijn Hendrick Vroom, Cornelis van 
Wieringen en vader en zoon Wil-
lem van de Velde de Oudere en 
Willem van de Velde de Jongere 
om er een paar te noemen. Werk 
van deze meesters is in belangrij-
ke musea terug te vinden

De zee is licht
Dolf Middelhol� is één van de 
huidige exposanten. Op de vraag 
waarom de zee zegt hij het vol-
gende: “De zee is voor mij het 
licht. Hoe dichter bij de kust, hoe 
lichter het wordt. Het gaat mij om 
de verandering, de beweging en 
dan de kleur van de zee zien te 
vangen. En dat is echt veel meer 
dan blauw alleen. Mijn hart gaat 
er van open.” Winnifred Bastian is 
wat minder enthousiast. In haar 
werk laat ze de zee als bedreiging 
zien met religieuze gebouwen 
die onderlopen vanwege een ge-
stegen zeespiegel. Hoe actueel. 
En toch is ook haar leven als Rot-
terdamse met de zee verweven 
met een opa in het havenbedrijf. 
Zoals het leven van veel mensen 
en de geschiedenis van Neder-
land sinds mensenheugenis met 
de zee verweven is. De exposan-
ten die meedoen zijn: Winnifred J. 
Bastian, Coob Zeeman, Geer Huy-
bers, Ellen van Toor, Leentje Lin-
ders, Marc Langer, Edith Madou, 
Dolf Middelho�, Johan Mees-
ke, Ageeth van den Oever, Jaap 
Ploos van Amstel, Maarten Groot, 
Louis Swagerman, Rein de Vries, 
Aly van de Wal.
De expositie is te zien tot en met 
zondag 20 oktober in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat, ge-
opend iedere donderdag tot en 
met zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. 

Johnny Jordaan, Doe Maar en Hazes
Zing mee in Sportzicht 
met de Meezingbende
Aalsmeer - Met hart en ziel 
meezingen in je moerstaal? Een 
avondje meezingen met De Am-
sterdamse Meezingbende en je 
kan er weer tegenaan. Johnny 
Jordaan, Doe Maar, Hazes of Shaf-
fy. Liedjes brengen onder woor-
den wat zich niet zeggen laat. 
Het lied zingt over het volle le-
ven. Met een knipoog en een �in-

ke korrel zout. Dat bindt de men-
sen samen. Op dinsdag 15 okto-
ber speelt De Meezingbende als 
duo met Ton ver der Aa (piano) 
en Chris Teunissen (gitaar). Lied-
boeken zijn aanwezig. Roep ver-
zoekjes en zing. Met hart en ziel. 
Tot zings op 15 oktober, vanaf 
20.00 uur in Café Sportzicht aan 
de Sportlaan 44.

Foto’s kijken en klim naar boven
Watertoren zondag open
Aalsmeer - Aanstaande zondag-
middag 13 oktober is de waterto-
ren van Aalsmeer weer geopend 
voor publiek. Tussen 13.00 tot 
17.00 uur kan de toren van bin-
nen bekeken worden en uiter-
aard is beklimming mogelijk.
Op de begane grond hebben de 
bezoekers een goed overzicht op 
de vroeger gebruikte leidingen 
en de bouw. Daarnaast zijn er al-

lerlei foto’s te zien van zowel de 
bouwperiode (1926-1928), reno-
vatie (2010/2011) en sfeerfoto’s 
van de zomer en winterperioden.
Bezichtiging binnen is gratis, ech-
ter wil men naar circa 50 meter 
hoogte klimmen dan zijn de kos-
ten 1 euro voor kinderen en 2 eu-
ro voor volwassenen. Adres: Ku-
delstaartseweg aan de Westein-
derplassen.

Realisatie project door Eigen Haard Fonds

Gevelgedicht Stommeer 
valt in de prijzen
Aalsmeer - Het Eigen Haard 
Fonds heeft op 5 oktober de ge-
nomineerde Bewoners Com-
missies uitgenodigd en de win-
naars bekend gemaakt. Hun pro-
ject, dat door Eigen Haard ge-
�nancierd wordt, mag gereali-
seerd worden. Van de twintig in-
zendingen werden er vijf geno-
mineerd waaronder het idee van 
de Bewoners Commissie Stom-
meer. Alle vijf projecten zijn toe-
gekend. Voor BC Stommeer bete-
kent het dat het gevelgedicht op 
de �at aan de Parklaan bij het Se-
ringenpark volgend jaar onthuld 
zal worden. De werkgroep Gevel-
gedicht bestaat uit leden van de 
Bewoners Commissie Stommeer, 
Wijkbestuur Stommeer en stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer.
Het gedicht is van John Tesselaar 

en zal een mooie aanvulling zijn 
voor iedereen die langs het ge-
bouw bij het Seringenpark komt 
en is natuurlijk een verrijking 
voor de wijk. Nader nieuws over 
plaatsing en onthulling volgt.

Harmonie
zonlicht schittert
een rietpluim wuift
schiet wortel in het kabbelende
water �uistert de wind
een rustgevende melodie
tussen de bomen zingen
zij hun hoogste lied liefdevol
duet in perfecte harmonie
een blik zegt meer dan duizend
woorden in een wereld van
verschil innig verstrengeld
op de zonnige weg
naar samen 
een

Werkgroep Gevelgedicht Stommeer. Van links naar rechts: Sjaak Konin-
gen, Marijke Haremaker, Roy Fransen en Greet Vaneman. Ans de Kruijf 
ontbreekt. 

Lezing 
‘Onze wereld 
een wonder?’

Aalsmeer - Op maandag 14 ok-
tober organiseert Viva Aquaria 
weer een gezellige bijeenkomst in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Deze avond krijgen de leden en 
belangstellenden een lezing over: 

Onze wereld, een wonder? Willem 
Postma is gestrikt om deze lezing 
te verzorgen. Willem heeft door 
de jaren heen al heel veel lezin-
gen bij Viva Aquaria verzorgd. Het 
wordt vast en zeker een boeiende 

avond. De avond begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. Ieder-
een is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem 
dan contact op met de heer C. 
Keim via 0297-343854.
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Oost-Inn: Inloop, 
lunch en creatief

Regio - Op woensdag 16 oktober 
wordt van 9.30 tot 11.30 uur weer 
een inloop met ko�e en thee ge-
houden bij de Oost-Inn. Ook de 
Taal-Inn is deze ochtend open. 
Komt u uit het buitenland en wilt 
u het Nederlands beter leren ver-
staan en spreken? Doe dan mee. 
Opgeven hoeft niet, maar kan 
wel via het emailadres: taal-inn@
hotmail.com. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Kom gerust en 

Elke vrijdagmiddag voor alle ouderen
Film ‘Holland, natuur in de 
delta’ bij Inloop Odense
Aalsmeer - De Inloop Odense in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 
is onderdeel van het Ontmoe-
tingscentrum en biedt een laag-
drempelig activiteitenprogram-
ma voor mensen die kwetsbaar 
zijn. Ouder worden, te maken 
krijgen met beperkingen, verlies 
en afhankelijkheid maakt kwets-
baar. Andere mensen ontmoeten, 
samen leuke dingen doen is een 
goede manier om een zinvol le-
ven te creëren en minder kwets-
baarheid te ervaren. De vrijdag-
middag kan een opstapje zijn om 
de Inloop Odense te leren ken-
nen en eventueel andere activi-
teiten die aanspreken te bezoe-
ken. Aan de hand van beelden en 
geluidsfragmenten worden ver-
schillende thema’s behandeld en 
komen de bezoekers en vrijwilli-
gers met elkaar in gesprek. Her-
inneringen en verhalen worden 
met elkaar gedeeld. Actualitei-

ten komen aan bod. Wat verder 
ter tafel komt en wat u eventu-
eel zelf inbrengt. Er wordt altijd 
een sprong tussen het heden en 
het verleden gemaakt. Elke eer-
ste vrijdag van de maand wordt 
(oud) Aalsmeer besproken, vaak 
is Wim Roodenburg de gastspre-
ker. Hij beschikt over veel foto-
materiaal. Voor de andere vrij-
dagmiddagen wordt een plan-
ning gemaakt. Aanstaande vrij-
dag 11 oktober wordt vanaf 14.30 
uur de �lm ‘Holland, natuur in de 
delta’ getoond. Vrijdag 18 okto-
ber staan de Molens in Aalsmeer 
in de schijnwerpers. Jorinde van 
Leeuwen is aanspreekpunt voor 
de vrijdagmiddagen. Zij is te be-
reiken op donderdag en vrijdag 
via 06 -22468574. Mocht u een fo-
to of �lmmateriaal hebben dat op 
deze middag besproken kan wor-
den dan kan hierover contact met 
Jorinda opgenomen worden.

Actie Oudervereniging op dag van de leerkracht

Lunch voor leerkrachten 
van de Graankorrel
Kudelstaart - Op zaterdag 5 ok-
tober was het de jaarlijkse dag 
van de leerkracht. Op deze dag 
worden leerkrachten in het zon-
netje gezet uit waardering voor 
hun werk. In deze tijd van krap-
te op de arbeidsmarkt is zo’n dag 
extra belangrijk.
De Oudervereniging van de 
Graankorrel bedacht een mooi 
compliment voor de leerkrachten 
van hun kinderen. Vorig school-
jaar kregen alle collega’s een 
heerlijke nekmassage. Dit jaar 
was weer iets nieuws bedacht. 
Op vrijdag 4 oktober werden de 
meester en ju�en verrast met 
een heerlijke lunch. Een verras-
sing was het zeker. Het gebeurt 

niet vaak dat alle collega’s samen 
kunnen lunchen. Er kwamen zelfs 
leerkrachten speciaal voor naar 
school, terwijl het niet hun werk-
dag was. De Oudervereniging 
had versterking gevraagd aan de 
ouders om toezicht te houden tij-
dens de lunchpauze van de kin-
deren. Daar werd volop en po-
sitief op gereageerd. Terwijl de 
leerkrachten van hun pauze ge-
noten, pasten ouders op de kin-
deren en zorgden voor toezicht 
op het plein.
Na het weekend kwamen er nog 
verhalen over dit leuke moment. 
De leerkrachten hebben de waar-
dering echt gevoeld. Een super-
plan van de Oudervereniging!

Vogels kijken of (ver)kopen
Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 13 oktober weer een gezelli-
ge vogelbeurs. Belangstellenden 
zijn welkom tussen 9.30 en 13.00 
uur. Voor 1 euro kunt u naar bin-
nen, kinderen onder de tien jaar 
met begeleiding hebben gratis 
entree. 
De Rijsenvogel heeft er weer voor 
gezorgd dat er een grote varia-
tie aan tropische vogels en diver-
se soorten grote en kleine parkie-
ten aanwezig zullen zijn. Heeft u 

zelf nog vogels te koop? Dat kan 
dat ook op deze beurs. Proble-
men met het kweken of houden 
van vogels? Er is tijdens de beurs 
altijd wel iemand van de vereni-
ging aanwezig om raad en daad 
te verlenen. Op de beurs kunnen 
bezoekers ook terecht voor diver-
se soorten vogelvoer en vogelac-
cessoires. 
De vogelbeurs aanstaande zon-
dag vindt, als vanouds, plaats in 
het gebouw van voetbalvereni-
ging SCW aan het Konnetlaantje.

Zaterdagmiddag in ‘t Kloosterhof
Planten, boeken en loterij 
op jaarlijkse bazaar
Aalsmeer - Welkom aanstaan-
de zaterdag 12 oktober op de 
jaarlijkse Bazaar in Zorgcentrum 
‘t Kloosterhof aan de Clematis-
straat 16. De bazaar wordt geor-
ganiseerd door de ‘Vrienden van 
‘t Kloosterhof’ om van de op-
brengst de bewoners en het huis 
wat extra’s te kunnen bieden. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom tussen 13.00 en 17.00 
uur. Er is van alles te doen voor 
jong èn oud, zoals: het Rad van 
Avontuur, prachtig werk van 
de handwerkclub, verkoop van 
mooie planten en tweedehands 

boeken. Leuke raadspelletjes, de 
muizenbak en het enveloppen-
spel. En ook spelletjes voor de 
kinderen. 
Tevens worden er loten verkocht 
waarmee een hotel arrangement, 
een dinerbon of een high tea te 
winnen is. Dit jaar is er weer heer-
lijke erwtensoep (per liter) te 
koop en zijn er vanaf 11.00 uur 
ook al versgebakken oliebollen. 
Kom gezellig langs en de ko�e 
met wat lekkers staat klaar. Voor 
meer informatie kan contact ge-
zocht worden met Jaap van Leeu-
wen via 06-22280420.

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

steeds meer andere ‘Snorretjes’ 
en ‘Zoomers’ mee. Dat is geen pro-
bleem, als het maar naar meng-
smering ruikt, niet al te hard gaat 
en verzekerd en veilig is. 
Deelnemers kunnen zich 12 okto-
ber melden vanaf 09.30 uur. Dan 
is er ook ko�e met koek en kan 
er deskundig en enthousiast over 
de machientjes gepraat worden. 
Zoals gebruikelijk is dit alles weer 
bij Joop en Ria van Leeuwen aan 
de Kudelstaartseweg 165. 
Om precies 10.30 uur is de start 
van de rit en rond 16.00 uur zul-
len de meesten wel weer terug 
zijn. Dan is er de beroemde nazit, 
welke afgesloten wordt met een 
kop stevige snert van Aart. Bij de 
Solexvrienden hoeft niemand te-
voren in te schrijven. Wil je tevo-
ren wel wat meer informatie heb-
ben, bel dan met Frans via 06-
22808708.

Aalsmeerse ‘glorie’ in het Transportmuseum: Bus Maarse & Kroon.Oud leert van jong en andersom
Participe zoekt talenten 
voor Doe en Deel Dag
Aalsmeer - Participe Amstelland 
zoekt talenten voor de Doe en  
Deel Dag Iedereen heeft een ta-
lent! De een kan goed koken, de 
andere kan prachtig schilderen. 
En nagenoeg iedereen wil blij-
ven leren. Je bent nooit te oud 
of te jong om iets nieuws te ont-
dekken. Op zondag 17 novem-
ber organiseren jong en oud uit 
Aalsmeer Oost daarom de Doe en  
Deel Dag. Oud leert van jong en 
andersom op deze dag. Participe 
roept inwoners van alle leeftijden 

op om hun talenten te komen de-
len. Elk talent is welkom; denk 
aan koken, bloemschikken, foto’s 
en �lmpjes maken met een mo-
biele telefoon, videobellen, kaar-
ten maken, haken en breien, klus-
sen, tuinieren, schilderen, ban-
denplakken en noem maar op.
Doe ook mee en laat weten wat 
je een ander kan leren! Voor aan-
melding of meer informatie kan 
contact worden opgenomen met 
j.kloos@participe.nu of bel 06-
12725777.  

Mars-, Mercurius, Venus- en Jupiterstraat

Eerste Buurt-App borrel 
in de Hornmeer
Aalsmeer - “Welkom op onze 
eerste Buurt-App borrel.” Met de-
ze trotse woorden, verwelkom-
de Esme Poelman, Buurt-App be-
heerder, de andere ‘digitaal aan-
gesloten’ buurtgenoten op het 
buurtfeest in de Hornmeer. Van-
uit de buurtbewoners zelf is het 
initiatief ontstaan om een Buurt-
App te gaan opzetten in de Mars-, 
Mercurius-, Venus- en Jupiter-
straat. De betrokkenheid naar en 
met elkaar was al best groot in de-
ze wijk, maar sinds de Buurt-App 
vanaf 1 februari is gaan draaien, 
is de saamhorigheid alleen nog 
meer toegenomen. De spelregels 
van de Buurt- App worden  streng 
bewaakt door de App beheerder 

en is louter bedoeld om de bewo-
ners te attenderen op verdacht 
gedrag in de buurt. 
Het nut van het eerste lustrum-
feest van de Buurt-App werd tot 
verrassing van vele bewoners 
door wethouder Wilma Alink van 
wijkgericht werk en door de twee 
raadsleden Sunny Lakerveld en 
Chantal van Hilst met hun spon-
tane aanwezigheid onderschre-
ven. Tevreden en voldaan liep 
het feest op deze zonnige zon-
dagmiddag ten einde, wetende 
dat deze buurt in de Hornmeer er 
stukken rustiger en veiliger op is 
geworden. Want, een Buurt- App 
verbindt niet alleen digitaal, maar 
ook sociaal.

Beleef de geschiedenis op 12 oktober
Duik terug in de tijd van 
het vroegere Aalsmeer
Aalsmeer - De Bibliotheek Am-
stelland, Gewoon Doen, Cultuur-
punt Aalsmeer en stichting Oud 
Aalsmeer bundelen dit keer hun 
krachten voor een evenement 
rondom de geschiedenis van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Op za-
terdagmiddag 12 oktober tussen 
13.00 en 16.00 uur kunnen be-
langstellenden terug de tijd in-
gaan in De Oude Veiling. Bij bin-
nenkomst is het mogelijk de ap-
peltaart uit de keuken van Ge-
woon Doen te proeven. Vervol-
gens nemen historische �lms en 
presentaties de bezoekers mee 
naar de vroegere Aalsmeerse tij-
den. 
Foto’s en oude gebruiksvoorwer-
pen geven een beeld van wo-
nen, werken en vrijetijdsbeste-
ding in de tijd van toen. In het 
hele gebouw is de geschiedenis 
te zien, te voelen, te ruiken en te 
proeven. Kom genieten van �lms 
uit de jaren dertig tot zestig van 

de Stichting Oud Aalsmeer in de 
grote zaal of speel een ouder-
wets gezellig spelletje op de zol-
der bij Cultuurpunt. Daar zijn ook 
ouderwetse lekkernijen te vin-
den. Bekijk een tentoonstelling 
van afbeeldingen en voorwerpen 
in de foyer. Woon lezingen bij in 
de kleine zaal over onder ande-
re de geschiedenis van de Dorps-
straat en Zijdstraat, Kudelstaart 
en de Watertoren. In de biblio-
theek kunnen bezoekers met het 
magische greenscreen op de foto 
op locaties uit het verleden. Na-
tuurlijk zijn er ook tal van boeken 
over Aalsmeer en Kudelstaart ver-
zameld. 

Oude foto’s
Inwoners kunnen zelf ook een bij-
drage leveren aan deze middag. 
Nog een oude foto van Aalsmeer 
of Kudelstaart? Neem de foto 
mee en vertel het verhaal dat er-
bij hoort.

doe mee! Van 12.00 tot 13.00 uur-
wordt de lunch geserveerd. Be-
langstellenden kunnen aanschui-
ven om samen te eten en te ge-
nieten van heel veel heerlijkhe-
den. De woensdag wordt afge-
sloten met een creatieve avond 
van 19.30 tot 21.30 uur. Het the-
ma is ‘wolvogeltje’. Doet u mee? 
De kosten voor deze avond zijn 
slechts 5 euro. Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom bij al deze 
activiteiten in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
www.hervormdaalsmeer.nl.

Kinderkleding-
beurs in het 
Dorpshuis

Kudelstaart - Op zaterdag 12 
oktober van 10.30 tot 12.30 uur 
wordt weer de najaar- en winter-
kinderkledingbeurs gehouden in 
het gerenoveerde Dorpshuis van 
Kudelstaart. Er worden tweede-
hands kinderkleding in de ma-

ten 80 tot en met 176, kinderver-
kleedkleren, speelgoed en acces-
soires te koop aangeboden. De 
toegang tot de beurs is gratis. 
Aankopen reken je contant af of 
nog makkelijker door te pinnen.
De verkoopnummers zijn in-
middels vergeven, maar wie ook 
een keer kinderkleding of speel-
goed wil laten verkopen en de 
opbrengst zelf incasseren kan 
voor meer informatie kijken op 
de website www.kinderkleding-
beurskudelstaart.nl. 

Langer op de been, doet 
u niet alleen!
Aalsmeer - Begint u te wankelen 
als u op één been staat? Kost op-
staan uit de stoel u moeite? Mist 
u in huis een steuntje? Bent u wel 
eens duizelig? Of bent u in het af-
gelopen jaar gevallen? Dan is val-
preventie wellicht iets voor u! Als 
men op oudere leeftijd valt is dat 
vaak niet zonder gevolgen. Zelf-
standig opstaan is niet altijd meer 
mogelijk. Op het moment dat u 
valt, of de neiging heeft tot vallen, 
kan het voor uzelf kunnen zorgen 
in gevaar komen. Maar veel oude-
ren hebben juist de wens zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te blij-
ven wonen. En dat kan! Deze week 
is het de week van de valpreven-
tie van Veiligheid Nederland. De 
Geïntegreerde Eerstelijns Samen-
werking Aalsmeer/Kudelstaart (de 
GES) wil ouderen graag attenderen 
op valpreventie en daarbij extra 
aandacht besteden aan thuiswo-
nende ouderen die een (nieuwe) 
val willen voorkomen. Denkt u dat 
valpreventie iets voor u is? Neem 
dan contact op met uw huisarts of 
therapeut in de wijk. Want, langer 
op de been doet u niet alleen! 
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Kleding verkoop 
Op maandag 14 oktober is 
er een kledingverkoop incl. 
een modeshow van H en 
A Mode in Wijkpunt Voor 
Elkaer. U bent van harte 
welkom van 10.00-15.00 
uur om de nieuwe 
najaarscollectie voor dames 
en heren te bekijken. 
Zien wij u ook? 

Dineren in Voor Elkaer
woensdag 16 oktober kunt 
u genieten van o.a. een 
heldere ossenstaartsoep 
met madeira, stokbrood met 
kruidenboter, tropical spies,
cocktailsaus,gesmoorde 
tomaat met kaas, mais met 
boter en suiker, gebakken 
aardappelen met ham en 
bieslook, boerensalade en 
een ananasbavarois met 
chocoladesaus en
slagroom naar keuze 
voor maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

 Vrijdag 18 oktober kunt u 
genieten van een kipcock-
tail, stokbrood met kruiden-
boter, wienerschnitzel met 
garnituur, romige jachtsaus,
witlof gerold in ham en 
kaas, homemade aardap-
pelsalade met spekjes, spicy 
pommes wedges en Lychee 
ijs met Marasquinsaus                                                                                                                                    
met slagroom naar keuze 
voor € 14,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via 
tel. 0297-820979. Wijkpunt 
Voor Elkaer Nobelhof 1 in 
Kudelstaart. 

Nostalgische �lm
Op woensdag 23 oktober 
kunt u kijken naar een 
nostalgische �lm van Siem 
Kooij en Wim Roodenburg 
met o.a. beelden van het 
oude Rustoord, Serin-
genpark en Zorgcentrum 
Aelsmeer. U bent van harte 
welkom om 15.00 uur in de 
grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer.

Activiteiten overzicht

Aluminium Scheepsbouwindustrie
75+ Club van Aelsmeer 
te gast bij Verhoef 
Aalsmeer - De 75+ club van 
de Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer, bestaande uit 57 
Aalsmeerse bedrijven die alle 75 
jaar of ouder zijn, brengt twee 
maal per jaar een bedrijfsbezoek 
aan één van haar leden. Op 3 ok-
tober was de club te gast bij Ver-
hoef Aluminium Scheepsbouwin-
dustrie B.V. aan de Molenweg 125 
in Aalsmeerderbrug. Deze mid-
dag was de opkomst overweldi-
gend. Voorzitter Berry Philippa 
heette iedereen hartelijk welkom 
en bedankte de heer Schwegler 
voor de gastvrije ontvangst. Me-
de dankzij de contributie van de 
75+ club kan de Stichting Vrien-
den activiteiten ondersteunen 
voor de 75+ers in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van het 
zorgcentrum zijn 25 bedrijven, 
waarvan 15 lid van de 75+ club, 
benaderd met de vraag om elk 
500 euro te doneren. Deze ac-
tie heeft het fraaie bedrag opge-
leverd van 12.500 euro, waarvan 
onder andere een Duo� ets voor 
Ontmoetingscentrum Irene zal 
worden aangeschaft.
Daarna stelde de op 1 juni aan-
getreden directeur en bestuur-
der Ellen Meily zich voor. Ze zei 
verheugd te zijn kennis te kun-
nen maken met de leden van de 
75+ club. Vervolgens kreeg direc-
tielid Ruud Schwegler het woord. 
Aan de hand van een powerpoint 
presentatie schetste hij de ont-
wikkeling van Verhoef in de loop 
der jaren.
Het bedrijf Verhoef Aluminium 
Scheepsbouwindustrie B.V. is 
opgericht door Joop Verhoef in 
1941, toen 24 jaar oud. Hij bouw-
de een kleine schuur op het ei-
land aan de dijk waar nu de oran-
je vrijeval reddingsboot hangt 
en wenste zich te gaan richten 
op de bouw van aluminium bo-
ten. Maar vanwege de oorlogstijd 
werden er in het begin ook veel 
aluminium potten en schalen ge-
maakt, vele duizenden vonden 
hun weg naar de Nederlandse 
huishoudens. 
In 1948 is het bedrijf verhuisd 
naar de Haarlemmermeer, de fa-
briek op het eiland was te klein 
geworden. Er was inmiddels een 

grote markt voor aluminium red-
dingssloepen ontwikkeld en de 
loodsen op het nieuwe adres 
maakten het mogelijk om red-
dingssloepen in grote series te fa-
briceren. In de jaren zestig liep de 
markt voor reddingsboten enigs-
zins terug en werd een nieuwe 
markt aangeboord; Verhoef ging 
zich richten op pleziervaartuigen 
– voor velen bekend in Aalsmeer, 
er varen er nog vele rond op de 
Westeinderplassen! 
Verhoef bouwde roei- en toerbo-
ten maar ook zeiljachten en mo-
torkruisers. Ook een samenwer-
king met de Aalsmeerse Bloe-
menveiling begin jaren zeven-
tig bleek erg succesvol, Verhoef 
bouwde meer dan 300.000 alumi-
nium bloemenwagens.
 
Elektrische aandrijving
In 1962 ontwikkelde Verhoef het 
idee van de vrijeval reddingsboot. 
De reddingsboot werd schuin in 
slede geplaatst en bij geval van 
nood van binnenuit ontkoppeld. 
Door de zwaartekracht dook de 
reddingsboot soepel het water in 
en door het speci� eke ontwerp 
kon hij binnen enkele seconden 
de zeelieden op veilige afstand 
van de rampgebied brengen. 
Sinds de jaren negentig worden 
vrijwel alle grote zeeschepen en 
boorplatforms voorzien van vrije-
val reddingsboten. Het bedrijf 
werd in die jaren overgedragen 
aan de volgende generatie. En 
onder hun leiding heeft Verhoef 
vorig jaar ‘s werelds eerste vrije-
val reddingsboot met elektrische 
aandrijving ontwikkeld. De leden 
van de 75+ Club waren het na af-
loop eens. Het was een leuk en in-
teressant bezoek.

Aalsmeer - Volgende week don-
derdagavond 17 oktober is het 
weer tijd voor de jaarlijkse Bock-
biertocht in het Centrum. De 
Bockbiertocht vindt plaats bij zes 
verschillende cafés en restaurants 
in het dorp. 
Voor maar 20 euro kopen deel-
nemers een stempelkaart waar-
mee zes verschillende bockbier-
tjes gedronken kunnen worden 
én bij elke zaak wordt ook nog 
eens op één bijpassend hapje ge-
trakteerd. Stempelkaarten zijn te 

koop bij: De Praam (Zijdstraat) , 
Joppe (Weteringstraat), Het Wa-
pen van Aalsmeer (Dorpsstraat), 
De Oude Veiling (Marktstraat), De 
Jonge Heertjes (Raadhuisplein) 
en In de Zotte Wilg (Uiterweg). De 
deelnemers kunnen starten waar 
ze zelf willen. Neem vrienden, bu-
ren, familie, collegae of teamge-
noten mee naar deze leuke en 
gezellige avond! Kijk voor alle in-
formatie op www.meeraalsmeer.
nl of volg Meer Aalsmeer via Fa-
cebook. 

Donderdag 17 oktober 
Bockbiertocht bij 6 café’s 
en restaurants in ‘t dorp

Aalsmeer toen en nu (recent):
Viering hoogste punt van 
project ‘Baccarastraat’

Aalsmeer - Op vrijdag 4 oktober 
vond de feestelijke viering van 
het hoogste punt plaats op de 
bouwlocatie in de Baccarastraat. 
In het gebouw welke in 1957 in 
opdracht van de Rijksgebouwen-
dienst als telefooncentrale werd 
gebouwd komen negen apparte-
menten. 
Alle appartementen zijn uniek 
en variëren in grootte van cir-
ca 47 vierkante meter tot ruim 
72 vierkante meter. Alle apparte-
menten beschikken over een ei-
gen buitenruimte, berging en er 

wordt voldoende parkeergele-
genheid geboden voor zowel be-
woners als bezoekers. Wethou-
der Robbert-Jan van Duijn kwam 
alle kopers met de aankoop van 
een woning in dit eerste gaslo-
ze appartementencomplex in 
Aalsmeer feliciteren. “Als wethou-
der ben ik vanaf het begin bij dit 
project betrokken”, vertelde Van 
Duijn. “Mooi om te zien hoe een 
oud wijkgebouw een nieuw le-
ven krijgt in de vorm van wonin-
gen. En dit project past binnen de 
doelstellingen van de gemeen-
te Aalsmeer om woningen te re-
aliseren voor één- en twee per-
soonshuishoudens.”
Het project is een ontwikkeling 
van Meer Vastgoed uit Aalsmeer 
en ontworpen door Enzo archi-
tecten. De bouw wordt gerea-
liseerd door Newbouw uit Uit-
geest. Op 4 oktober kon aan de 
kopers gemeld worden dat de 
bouw mooi op schema ligt en 
de oplevering naar verwachting 
plaats zal vinden aan het einde 
van het eerste kwartaal van 2020.

Bezoek CDA fractie aan 
OostOogst Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 3 
oktober brachten de fractiele-
den van CDA Aalsmeer en Ku-
delstaart een bezoek aan Oost-
Oogst aan de Aalsmeerderweg 
265 van André en Inge Zekveld. 
Zij vertelden vol passie over hun 
activiteiten en lieten met trots al-
les zien. Vanouds teelde men hier 
rozen maar door omstandighe-
den teelt men sinds een jaar of 
vijf ook deels groente. In 2/3 deel 
van de kassen teelt men rozen en 
groente. 
In het seizoen (de kassen worden 
niet verwarmd) heeft men prach-
tige geurende rode rozen en vele 
soorten verse, knapperige groen-
te voor onder andere huisver-
koop en horeca. Door steeds te 
sleutelen aan teeltplan en assor-
timent, proberen André en Inge 
de klanten op maat te beleveren. 

Voedselbank 
Het laatste 1/3 deel staat ter be-
schikking van de Voedselbank 
Aalsmeer. Dit staat geheel los 
van de eerder genoemde activi-
teiten. Door de samenwerking 
met de Voedselbank maken An-
dré en Inge hun ideaal om soci-
aal en maatschappelijk te onder-
nemen waar. In dit deel werken 
circa vijftien vrijwilligers één of 
twee dagdelen per week. Ze zaai-
en, planten, verzorgen de gewas-
sen en oogsten de circa tien soor-
ten groente, leverbaar tussen half 
april en eind oktober. Wekelijks 
gaan er ongeveer 25 pakketten 
met verse, vitaminerijke groente 
richting Voedselbank. Tijdens het 
bezoek van de CDA-fractie waren 

de vrijwilligers bezig deze pak-
ketten samen te stellen. 

Educatie 
André en Inge besteden veel tijd 
aan educatie. Veel mensen (ook 
in Aalsmeer) zijn ver af komen te 
staan van de herkomst van voed-
sel. Daarom is er een samenwer-
king met basisscholen (groepen 
5/6) waarin kinderen kunnen er-
varen hoe zaadjes en plantjes la-
ter groente worden. Er zijn voor 
de kinderen zelfs schooltuinen en 
André en Inge geven ook rondlei-
dingen (zie www.oostoogst.nl). 

Hoe verder?
De kassen vragen steeds meer on-
derhoud en zullen in de toekomst 
steeds minder bruikbaar worden. 
De percelen langs de Aalsmeer-
derweg hadden altijd een agra-
rische bestemming. Toch kregen 
veel kassen in de loop der jaren 
andere bestemmingen. Later zijn 
veel van deze tuinbouwvreemde 
bestemmingen door de gemeen-
te gelegaliseerd. Echter zij die zich 
altijd keurig met tuinbouw bezig 
hielden, vielen buiten de boot. De 
familie Zekveld had het plan, het 
achterste deel van hun bedrijf, 
bij het naastliggende bedrijven-
terrein te voegen en dan op het 
voorste deel nieuwe hogere en 
lichtere kassen te bouwen. Ech-
ter de gemeente wilde de agrari-
sche bestemming niet herzien en 
zo gingen de mooie en toekomst-
gerichte plannen niet door. Een 
wrang besluit wat tot nadenken 
noopt. Voor de CDA-ers was het 
een leerzame en leuke ochtend. 

Poelboekje toe aan derde druk
De sfeer van de Poel in 
woord en beeld
Regio - Het overkomt niet veel 
dichtbundels, maar het Poelboek-
je van beeldend kunstenaar Karin 
Borgman en schrijver Jan Daal-
man is alweer toe aan haar derde 
druk. Het boekje is de weerslag 
van een zomer lang schrijven en 
tekenen op de mooiste plekken 
van de Grote en Kleine Poel. Het is 
een rondje Westeinderplassen in 
woord en beeld. Elke praambezit-
ter en poelliefhebber zou op z’n 
minst één exemplaar moeten be-
zitten. Bronnen vermelden dat de 
nieuwe burgemeester Gido Oude 
Kotte één van de laatste exempla-
ren van de tweede druk overhan-

digd kreeg tijdens een werkbe-
zoek met het CDA bij beroepsvis-
ser Theo Rekelhof. Volgens Rekel-
hof geven de teksten en de teke-
ningen de sfeer van de Westein-
derplassen helemaal weer.

Locatie toegevoegd
Met het Poelboekje in de hand, 
is er een pracht van een rou-
te te ervaren van de Grote Brug 
tot en met de rietlanden bij Bur-
gerveen. De route voert langs de 
unieke locaties van dit bijzonde-
re poelproject. Goed bewaarde 
geheimen vonden zo hun weg 
naar dit boekje. En niet alleen dat, 

Foto’s: Vroeger, wethouder op bezoek en project af

want de expressieve tekeningen 
van Borgman en sfeervolle tek-
sten van Daalman voegen iets ex-
tra’s toe aan het bijzondere land-
schap dat men onderweg tegen-
komt. De tekeningen en de tek-
sten zijn op de locaties zelf ge-
maakt. Gewoon vanuit de boot of 
vanaf een akker. Speciaal voor de 
derde druk is een zevende loca-

tie toegevoegd namelijk de Pies 
Wetering in de Rijssen. De origi-
nele zwart/wit schetsen tekenin-
gen zijn te zien in het atelier van 
Karin Borgman aan de Uiterweg 
en op www.karinborgman.nl. Ver-
der is het Poelboekje te koop bij 
het Boekhuis in het centrum van 
Aalsmeer en bij visser Theo Rekel-
hof in Kudelstaart.





Aalsmeer is een veilige gemeente en dat willen 
wij graag blijven. Inwoners moeten zich veilig 
voelen in hun wijk en op straat, kinderen moeten 
hier veilig kunnen opgroeien en ondernemers en 
winkeliers veilig kunnen ondernemen. 

De gemeente werkt samen met de 
veiligheidspartners aan de veiligheid in 
onze gemeente. Daarbij werken wij steeds 
meer samen met inwoners en bedrijven op 
het gebied van preventie. Inwoners weten 
immers als geen ander wat er in de buurt 
speelt. We willen daarom meer gaan inzetten 
op buurtpreventie. In een aantal wijken in 
Aalsmeer hebben wij WhatsAppbuurtpreventie 
om zaken te signaleren, zoals inbraken, 
vandalisme en overlast. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk 
dat iedereen veilig kan recreëren op de 
Westeinderplassen. Veiligheid op het water 
heeft een hoge prioriteit en is een thema waar 
we de komende tijd mee aan de slag gaan.

Gido Oude Kotte, Burgemeester van Aalsmeer

Inbrekers zijn handig en komen vaak veel makke-
lijker uw woning binnen dan u denkt. Vooral het 
keukenraam en andere ramen aan de achterkant 
zijn zwakke plekken. Met relatief beperkte maat-
regelen kunt u inbraakgevoelige plekken in uw 
woning aanpakken en uw woning veel veiliger 
maken. 

Gemiddeld zijn er 60.000 inbraken per jaar 
in Nederland. U kent allemaal wel iemand bij 
wie er is ingebroken. Of misschien is er bij u 
zelf wel eens ingebroken. Dan weet u dat een 
inbraak veel impact heeft. Naast boosheid en 
verdriet is het gevoel van onveiligheid in uw 
eigen huis misschien wel het ergst. Inbrekers 
zijn handig en komen vaak veel makkelijker uw 
woning binnen dan u denkt. 

Tips om inbraken tegen te gaan
• Zorg voor goede sloten en anti-inbraakstrips;
•  Sluit ramen en deuren goed af als u uw 

woning verlaat, al is het maar even. Vergeet 
de ramen en deuren op de 1e etage niet; 

•  Berg sleutels van raam- en deursloten goed op 
en niet in de buurt van beweegbare ramen en 
deuren; 

•  Zorg voor voldoende buitenverlichting. 
Criminelen staan niet graag in het licht;

•  Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping 
lastig is: zet ladders en vuilcontainers weg;

•  Registreer uw waardevolle spullen en merk 
ze, liefst met postcode + huisnummer. 

Toch een inbraak?
Bent u getuige van een woninginbraak of 
vermoedt u dat er een plaatsvindt? Bel dan 112. 
Constateert u een inbraak achteraf, bel dan 
0900 8844.  Blijft u liever anoniem, 
bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 
telefoonnummer 0800 7000, of ga naar 
http://www.meldmisdaadanoniem.nl.

A A L SM E E R . N L / V E I L I G

Oktober: maand van de veiligheid 

Programma 
In het kader van de maand van de veiligheid organiseert 
de gemeente samen met de veiligheidspartners diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten.

Woensdag 2 oktober:             
huisbezoeken Brandweer
De brandweer gaat de huizen langs om bewoners advies te 
geven over brandveiligheid en gratis rookmelders op te hangen. 
Ze gaan deze keer naar Kudelstaart.

Maandag 7 oktober: 
start voorlichting basisscholen
Maandag 7 oktober start voorlichting veiligheid op basisscholen. 
Op maandag 7 oktober bezoekt de burgemeester samen met 
brandweer en politie de Anthoniusschool in Kudelstaart. Dit is het 
begin van een reeks voorlichtingsbezoeken aan alle basisscholen 
in de gemeente Aalsmeer.  

Dinsdag 8 oktober:
veiligheidsmarkt
Veiligheidsmarkt op het Praamplein (weekmarkt) met 
brandweer, politie en gemeente. Politie geeft voorlichting over 
woninginbraken, de brandweer over brandveilig leven. 

Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en 
brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig

Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. 
Dan kunt u de brand nog klein houden of op tijd 
wegkomen. Tips voor een brandveiliger leven.

Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U 
wordt dus niet wakker van de rooklucht. Doordat 
de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel 
bewusteloos. Vaak al binnen enkele minuten! 
Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. 

Pas op voor vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak, doordat de 
vlam in de pan slaat. Dat komt, omdat de pan te 
heet wordt of voedsel in de pan droogkookt. Blijf 
bij de pan als u kookt, gebruik een kookwekker om 
droogkoken te voorkomen en houd brandbare spul-

len zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken op 
veilige afstand van het fornuis.
Toch vlam in de pan? Deksel erop, gas uit, afzuig-
kap uit en 20 minuten laten staan.

Laat de televisie niet op stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat 
kan kortsluiting veroorzaken. Daarom is het beter 
om de televisie helemaal uit schakelen als u niet 
kijkt. 

Rook nooit in bed
Het gebeurt helaas nog te vaak dat iemand met 
een brandende sigaret in slaap valt.

Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u dan wel 
snel genoeg uw huis uit komen? Een vluchtplan 
helpt. Bent u minder goed ter been? Dan kunt u 
misschien met uw buren afspreken dat u hen belt 
in geval van nood. 

Houd brand buiten de deur:
schaf een rookmelder aan

A A L SM E E R . N L / V E I L I G

Alarmnummer: 112
Landelijk alarmnummer voor levensbedreigende situaties of als u 
getuige bent van een misdrijf of ongeluk. Ook bij een verdachte 
situatie in uw straat belt u 112.

Aangifte bij politie via: 0900 - 8844
Doe altijd aangifte bij de politie van een misdrijf, overval of 
inbraak.  

Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden. Telefonisch of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Belangrijke telefoonnummers

Babbeltrucs 
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker 
voor: onbekenden bellen bij u aan met een smoesje 
om binnen te komen. Ze ogen vaak betrouwbaar en 
zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank of de thuis-
zorg zijn of dat ze de meterstand komen opnemen. 
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle 
bezittingen.

Tips om babbeltrucs herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en 

gebruik een kierstandhouder of deurketting;
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand 

namens een instantie of bedrijf komt;
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaat-

schappijen en dergelijke komen nooit zonder 
afspraak bij u thuis. Vraag hen later terug te 
komen en bel naar de instantie om hun verzoek 
te controleren; 

• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank 
of de politie vraagt daar nooit naar;

• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar 
of onschuldig ze ook ogen;

• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis 
bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw 
huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te 
praten.

Inbraakpreventie 
begint bij uzelf!

DONKERE DAGEN
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinden aan het eind van de middag en het 
begin van de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er in een woning op dat mo-
ment geen licht brandt, wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners. Een dief kan 
op dat moment zijn slag slaan. Daarom is het raadzaam in deze donkere wintermaanden 
de lampen aan te laten, zodat het lijkt alsof u thuis bent. Doe de deur op slot! 

• Goedgekeurd en gecertifi ceerd 
hang- en sluitwerk op alle 
bereikbare deuren en ramen, en 
eventuele lichtkoepels. Denk ook 
aan de garage of schuurdeur!;

• Verlichting bij voor-, achter- en 
tuindeuren;

• Een rookmelder op een centrale 
plaats op elke verdieping;

• Zicht op degene die voor de 
deur staat.

Het certifi caat “Veilige Woning” 
geeft bij de meeste verzekerings-
maatschappijen een jaarlijkse 
korting op uw inboedelpremie. 
Meer informatie vindt u op 
www.politiekeurmerk.nl.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans dat er bij uw wordt ingebroken maar liefst 90% 
kleiner. Om het certifi caat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op 
het gebied van inbraak- en brandpreventie:

1 op de 10 Burgernetacties wordt 
opgelost dankzij tips van deelne-
mers

Burgernet is een unieke 
samenwerking tussen bewoners, 
gemeente en politie om 
de veiligheid in de wijk te 
vergroten. Burgernet wordt 
ingezet bij een overval, inbraak 
of vermissingen. Deelnemers ontvangen een spraak- of 
sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere 
aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 
0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken. 
Doe mee! 
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter 
de kans op succes. Meld u aan bij Burgernet via www.
burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. U kunt ook de Burgetnet app downloaden 
voor Android en iPhone.   

Help uw buurt 
met Burgernet 

of vermissingen. Deelnemers ontvangen een spraak- of 

Help mee aan de veiligheid in uw wijk 

Download de 
Burgernetapp

Met de gratis burgernet app ont-
vangt u de burgernetberichten 
van de politie in uw omgeving. U 
ontvangt alleen berichten waar 
de politie u dringend voor nodig 
heeft, zoals een diefstal of in-
braak, vermiste personen, door-
rijden na een aanrijding of een 
beroving.

Samen voor een veilig Aalsmeer



Aalsmeer is een veilige gemeente en dat willen 
wij graag blijven. Inwoners moeten zich veilig 
voelen in hun wijk en op straat, kinderen moeten 
hier veilig kunnen opgroeien en ondernemers en 
winkeliers veilig kunnen ondernemen. 

De gemeente werkt samen met de 
veiligheidspartners aan de veiligheid in 
onze gemeente. Daarbij werken wij steeds 
meer samen met inwoners en bedrijven op 
het gebied van preventie. Inwoners weten 
immers als geen ander wat er in de buurt 
speelt. We willen daarom meer gaan inzetten 
op buurtpreventie. In een aantal wijken in 
Aalsmeer hebben wij WhatsAppbuurtpreventie 
om zaken te signaleren, zoals inbraken, 
vandalisme en overlast. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk 
dat iedereen veilig kan recreëren op de 
Westeinderplassen. Veiligheid op het water 
heeft een hoge prioriteit en is een thema waar 
we de komende tijd mee aan de slag gaan.

Gido Oude Kotte, Burgemeester van Aalsmeer

Inbrekers zijn handig en komen vaak veel makke-
lijker uw woning binnen dan u denkt. Vooral het 
keukenraam en andere ramen aan de achterkant 
zijn zwakke plekken. Met relatief beperkte maat-
regelen kunt u inbraakgevoelige plekken in uw 
woning aanpakken en uw woning veel veiliger 
maken. 

Gemiddeld zijn er 60.000 inbraken per jaar 
in Nederland. U kent allemaal wel iemand bij 
wie er is ingebroken. Of misschien is er bij u 
zelf wel eens ingebroken. Dan weet u dat een 
inbraak veel impact heeft. Naast boosheid en 
verdriet is het gevoel van onveiligheid in uw 
eigen huis misschien wel het ergst. Inbrekers 
zijn handig en komen vaak veel makkelijker uw 
woning binnen dan u denkt. 

Tips om inbraken tegen te gaan
• Zorg voor goede sloten en anti-inbraakstrips;
•  Sluit ramen en deuren goed af als u uw 

woning verlaat, al is het maar even. Vergeet 
de ramen en deuren op de 1e etage niet; 

•  Berg sleutels van raam- en deursloten goed op 
en niet in de buurt van beweegbare ramen en 
deuren; 

•  Zorg voor voldoende buitenverlichting. 
Criminelen staan niet graag in het licht;

•  Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping 
lastig is: zet ladders en vuilcontainers weg;

•  Registreer uw waardevolle spullen en merk 
ze, liefst met postcode + huisnummer. 

Toch een inbraak?
Bent u getuige van een woninginbraak of 
vermoedt u dat er een plaatsvindt? Bel dan 112. 
Constateert u een inbraak achteraf, bel dan 
0900 8844.  Blijft u liever anoniem, 
bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 
telefoonnummer 0800 7000, of ga naar 
http://www.meldmisdaadanoniem.nl.

A A L SM E E R . N L / V E I L I G

Oktober: maand van de veiligheid 

Programma 
In het kader van de maand van de veiligheid organiseert 
de gemeente samen met de veiligheidspartners diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten.

Woensdag 2 oktober:             
huisbezoeken Brandweer
De brandweer gaat de huizen langs om bewoners advies te 
geven over brandveiligheid en gratis rookmelders op te hangen. 
Ze gaan deze keer naar Kudelstaart.

Maandag 7 oktober: 
start voorlichting basisscholen
Maandag 7 oktober start voorlichting veiligheid op basisscholen. 
Op maandag 7 oktober bezoekt de burgemeester samen met 
brandweer en politie de Anthoniusschool in Kudelstaart. Dit is het 
begin van een reeks voorlichtingsbezoeken aan alle basisscholen 
in de gemeente Aalsmeer.  

Dinsdag 8 oktober:
veiligheidsmarkt
Veiligheidsmarkt op het Praamplein (weekmarkt) met 
brandweer, politie en gemeente. Politie geeft voorlichting over 
woninginbraken, de brandweer over brandveilig leven. 

Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en 
brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig

Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. 
Dan kunt u de brand nog klein houden of op tijd 
wegkomen. Tips voor een brandveiliger leven.

Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U 
wordt dus niet wakker van de rooklucht. Doordat 
de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel 
bewusteloos. Vaak al binnen enkele minuten! 
Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. 

Pas op voor vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak, doordat de 
vlam in de pan slaat. Dat komt, omdat de pan te 
heet wordt of voedsel in de pan droogkookt. Blijf 
bij de pan als u kookt, gebruik een kookwekker om 
droogkoken te voorkomen en houd brandbare spul-

len zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken op 
veilige afstand van het fornuis.
Toch vlam in de pan? Deksel erop, gas uit, afzuig-
kap uit en 20 minuten laten staan.

Laat de televisie niet op stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat 
kan kortsluiting veroorzaken. Daarom is het beter 
om de televisie helemaal uit schakelen als u niet 
kijkt. 

Rook nooit in bed
Het gebeurt helaas nog te vaak dat iemand met 
een brandende sigaret in slaap valt.

Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u dan wel 
snel genoeg uw huis uit komen? Een vluchtplan 
helpt. Bent u minder goed ter been? Dan kunt u 
misschien met uw buren afspreken dat u hen belt 
in geval van nood. 

Houd brand buiten de deur:
schaf een rookmelder aan

A A L SM E E R . N L / V E I L I G

Alarmnummer: 112
Landelijk alarmnummer voor levensbedreigende situaties of als u 
getuige bent van een misdrijf of ongeluk. Ook bij een verdachte 
situatie in uw straat belt u 112.

Aangifte bij politie via: 0900 - 8844
Doe altijd aangifte bij de politie van een misdrijf, overval of 
inbraak.  

Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden. Telefonisch of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Belangrijke telefoonnummers

Babbeltrucs 
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker 
voor: onbekenden bellen bij u aan met een smoesje 
om binnen te komen. Ze ogen vaak betrouwbaar en 
zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank of de thuis-
zorg zijn of dat ze de meterstand komen opnemen. 
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle 
bezittingen.

Tips om babbeltrucs herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en 

gebruik een kierstandhouder of deurketting;
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand 

namens een instantie of bedrijf komt;
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaat-

schappijen en dergelijke komen nooit zonder 
afspraak bij u thuis. Vraag hen later terug te 
komen en bel naar de instantie om hun verzoek 
te controleren; 

• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank 
of de politie vraagt daar nooit naar;

• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar 
of onschuldig ze ook ogen;

• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis 
bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw 
huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te 
praten.

Inbraakpreventie 
begint bij uzelf!

DONKERE DAGEN
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinden aan het eind van de middag en het 
begin van de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er in een woning op dat mo-
ment geen licht brandt, wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners. Een dief kan 
op dat moment zijn slag slaan. Daarom is het raadzaam in deze donkere wintermaanden 
de lampen aan te laten, zodat het lijkt alsof u thuis bent. Doe de deur op slot! 

• Goedgekeurd en gecertifi ceerd 
hang- en sluitwerk op alle 
bereikbare deuren en ramen, en 
eventuele lichtkoepels. Denk ook 
aan de garage of schuurdeur!;

• Verlichting bij voor-, achter- en 
tuindeuren;

• Een rookmelder op een centrale 
plaats op elke verdieping;

• Zicht op degene die voor de 
deur staat.

Het certifi caat “Veilige Woning” 
geeft bij de meeste verzekerings-
maatschappijen een jaarlijkse 
korting op uw inboedelpremie. 
Meer informatie vindt u op 
www.politiekeurmerk.nl.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans dat er bij uw wordt ingebroken maar liefst 90% 
kleiner. Om het certifi caat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op 
het gebied van inbraak- en brandpreventie:

1 op de 10 Burgernetacties wordt 
opgelost dankzij tips van deelne-
mers

Burgernet is een unieke 
samenwerking tussen bewoners, 
gemeente en politie om 
de veiligheid in de wijk te 
vergroten. Burgernet wordt 
ingezet bij een overval, inbraak 
of vermissingen. Deelnemers ontvangen een spraak- of 
sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere 
aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 
0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken. 
Doe mee! 
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter 
de kans op succes. Meld u aan bij Burgernet via www.
burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. U kunt ook de Burgetnet app downloaden 
voor Android en iPhone.   

Help uw buurt 
met Burgernet 

of vermissingen. Deelnemers ontvangen een spraak- of 

Help mee aan de veiligheid in uw wijk 

Download de 
Burgernetapp

Met de gratis burgernet app ont-
vangt u de burgernetberichten 
van de politie in uw omgeving. U 
ontvangt alleen berichten waar 
de politie u dringend voor nodig 
heeft, zoals een diefstal of in-
braak, vermiste personen, door-
rijden na een aanrijding of een 
beroving.

Samen voor een veilig Aalsmeer
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Wereld op gezonde manier doorgeven

Levarht Groente en Fruit 
zet in op duurzaamheid
Kudelstaart - Levarht zorgt er-
voor dat mensen wereldwijd kun-
nen genieten van groente en 
fruit. Dat dit ook op een duurza-
me manier gebeurt, is niet nieuw, 
maar wel nieuws. Natuur en mi-
lieu zijn belangrijk voor Levarht, 
niet alleen omdat het gaat om 
het bestaan van het bedrijf, maar 
ook omdat Levarht de ambitie 
heeft om de wereld op een ge-
zonde manier door te geven aan 
de volgende generaties. De rol 
die Levarht vertegenwoordigt in 
de voedselketen is belangrijk en 
reikt van teler tot consument, dit 
vraagt om het nemen van ver-
antwoordelijkheid. Om deze re-
den werkt Levarht sinds een aan-
tal jaar met een duurzaamheids-
beleid dat inspeelt op vier pij-
lers: duurzaam telen, duurzaam 
verpakken (en daarmee dus ook 
minder plastic), duurzame rela-
ties met alle medewerkers en een 
milieuvriendelijk pand. 

3.750 Zonnepanelen
In het kader van een milieuvrien-
delijk pand zijn er afgelopen we-
ken maar liefst 3.750 zonnepane-
len in gebruik genomen. Met de-
ze investering wordt er 1 miljoen 
KWH per jaar aan stroom opge-
wekt, wat gelijk staat aan 40 tot 
45% van het totale verbruik. Het 
mooie van de zonnepanelen is 
dat zij hun werk doen op het mo-

ment dat het voor Levarht het 
hardste nodig is. Op zonnige da-
gen ziet Levarht het energiever-
bruik namelijk stijgen doordat 
de koelinstallatie extra haar best 
moet doen om de hal en koelcel-
len koel te houden. De zon ver-
hoogt dus niet alleen het verbruik 
van energie, maar stimuleert ook 
de opwekking. Daarbij komt dat 
de zonnepanelen op het dak de 
instraling wegvangen, waardoor 
het pand minder opwarmt. 

Verminderen plastic
Naast de initiatieven met betrek-
king tot het pand is Levarht ac-
tief in gesprek met partners in de 
keten om een bijdrage te leveren 
aan het verminderen van plastic. 
Dit vindt plaats in het verlengde 
van de samenwerkingen op het 
vlak van duurzame teelt. “Duur-
zaam telen houdt onder andere 
in dat we samen met onze telers 
aandacht besteden aan het ver-
minderen van het waterverbruik, 
gewasbeschermingsmiddelen 
en meststo�en”, legt Johan Hoek 
Spaans, manager Duurzaamheid 
uit. “Als laatste vinden we het be-
langrijk dat we een goede en ge-
zonde werkomgeving bieden aan 
onze medewerkers. Ons groene 
maandag menu, de verse sapjes 
en de dagverse maaltijden bereid 
door onze eigen koks zijn hier 
goede voorbeelden van!”

Johan Hoek Spaans, Manager Duurzaamheid binnen Levarht: “Duur-
zaamheid wordt een steeds belangrijker thema dat op meerdere vlakken 
steeds meer aandacht krijgt en daar zijn wij blij om. Mijn relatie met Le-
varht is een hele duurzame, namelijk al 23 jaar!”

Genomineerden bekend 
voor Dutch Flower Awards
Aalsmeer - De Dutch Flower 
Group (DFG) heeft dit jaar weer 
negen kwekers genomineerd 
voor haar Dutch Flower Awards 
2019. Het is voor de 18e keer dat 
DFG met deze Awards haar ke-
tenpartners in de schijnwerpers 
zet. Deze onderscheidingen wor-
den uitgereikt in de categorieën 
snijbloemen, planten en buiten-
landse kwekers. Gezien het 20-ja-
rig bestaan van DFG dit jaar staat 
het thema ‘duurzame relatie’ cen-
traal bij de verkiezing. In de cate-
gorie Bloemen zijn de nominaties 
gegaan naar Niels Kreuk B.V., No-
vastar Lilies en Van der Lugt Li-
sianthus. In de categorie Plan-
ten zijn genomineerd: Eurogreen 
B.V., Van Geel Orchideeën en Ter 
Laak Orchids. AQ Roses uit Ethi-

opië, Flores Silvestres uit Colom-
bia en Saidi Ronen uit Israël zijn 
de genomineerde buitenlandse 
partners voor de Dutch Flower 
Awards. De feestelijke bekendma-
king van de winnaars vindt plaats 
op de RFH Trade Fair Aalsmeer op 
donderdag 7 november om 15.00 
uur, op de stand van Dutch Flo-
wer Group, 18.2. DFG staat na de 
uitreiking van de Awards stil bij 
de ketenpartner die speciale er-
kenning verdient voor haar in-
tensieve en toekomstgerichte sa-
menwerking met de Dutch Flo-
wer Group bedrijven. Na de over-
handiging van de Dutch Flower 
Awards zal deze prijs, de Prefer-
red Partner Recognition, worden 
uitgereikt door Marco van Zijver-
den, CEO van DFG.

Heerlijk dagje ontspannen
Dag van je Leven zet voor 
derde keer snoezelbus in
Amstelland - Stichting Dag van 
je Leven heeft mede dankzij de 
mooie donatie van TeamTim-
merman weer een groep ern-
stig meervoudig gehandicapten 
een bijzonder moment kunnen 
geven. Voor de derde keer werd 
de zogenaamde snoezelbus in-
gezet en deze keer ging de spe-
ciale bus langs bij de OTT-voor-
ziening in de Maccabiadelaan in 
Amstelveen. Net als de eerdere 
keren bij woonvoorzieningen in 
Aalsmeer en Hoofddorp werd dit 
ook weer een groot succes. Som-
mige bewoners vonden het in het 
begin nog een beetje spannend, 
terwijl andere bewoners meteen 
ontspanden en er heerlijk van ge-
noten. In de bus kon iedereen ge-
nieten van een heerlijke hand en/
of voetmassage, een waterbed en 
een massagestoel. Ook konden 
ze zich verwonderen aan de wa-
terbol, �berglow, bubble-unit en 
twee blacklight-aquaria. Verschil-

lende jaargetijden werden af-
gespeeld terwijl er ondertussen 
een heerlijk rustgevend muziek-
je en geluiden te horen waren. 
Iedereen kon rustig kiezen waar 
hij of zij wilde liggen of zitten in 
de snoezelbus. En door de tillift 
kon iedereen de bus in en heerlijk 
ontspannen.
Stichting Dag van je Leven laat 
wensen uitkomen en organiseert 
van alles voor mensen met een 
licht of matig verstandelijke be-
perking, maar deze keer was het 
de beurt aan deze doelgroep. Zij 
zijn niet in staat om mee te gaan 
met de jaarlijkse bootjesdag of 
naar het feest in de feesttent te 
komen. 
Deze doelgroep mocht daarom 
niet vergeten worden. De stich-
ting wil nog meer mensen met 
een ernstig meervoudige beper-
king laten genieten van de snoe-
zelbus en is de mogelijkheid hier-
voor aan het onderzoeken. 

Succesvol opleidingsjaar
100 Geslaagden bij Deen
Aalsmeer - Bij Deen is het op-
leiden en ontwikkelen van ta-
lenten een kernwaarde. Al meer 
dan 10 jaar biedt Deen als werk-
gever al haar werknemers de 
mogelijkheid om een MBO- of 
HBO-studie te volgen. Deze op-
leidingen worden vanuit het ei-
gen opleidingshuis door Deen 
zelf verzorgd in samenwerking 
met NCVB Bedrijfsopleidingen. 
Voor de HBO- opleiding wordt 
samengewerkt met hogeschool 
Stenden. Op vrijdag 27 septem-
ber kregen tijdens een feestelij-
ke uitreiking maar liefst 100 col-
lega’s een MBO - of HBO-diploma 
uitgereikt. De diploma-uitreiking 
was een groot feest, waar ook de 
familieleden en vrienden van de 

geslaagden bij aanwezig waren. 
Opleiden staat bij Deen centraal. 
De eigen kweekvijver maakt in-
terne doorstroom mogelijk. Dit 
betekent dat leidinggevende en 
specialistische functies worden 
opgevuld door Deen collega’s en 
er veel ruimte is voor ontwikke-
ling binnen de winkel, het distri-
butiecentrum en het hoofdkan-
toor. Het komende jaar staat in 
teken van de contacten met het 
onderwijs. Dit wordt zichtbaar 
door gastlessen, stages, rondlei-
dingen, docentenstages en di-
verse projecten. Deen vindt het 
samenwerken met het onder-
wijs essentieel om jongeren ken-
nis te laten met de wereld van de 
(Deen) supermarkt. 

“Graag tot volgend jaar”
Interessante OVAK-tocht 
naar en over de Veluwe
Aalsmeer - Ook voor de laat-
ste dagtocht van dit jaar, naar de 
Kroondomeinen op de Veluwe, 
bestond weer een �inke belang-
stelling bij de leden van de OVAK. 
Met twee bussen vertrokken 106 
deelnemers op woensdag 25 sep-
tember vanuit Aalsmeer in een 
beginnend regenbuitje. Maar 
spoedig klaarde het op en ging de 
zon zelfs schijnen, wat de herfst-
achtige bomen en de bloeien-
de heidevelden van de Utrecht-
se Heuvelrug onderweg prach-
tig kleurden. Via soms erg kleine, 
maar mooie binnen weggetjes 
werd vlot in het buitengebied van 
Woudenberg Pannenkoekenhuis 
‘Bergzicht’ bereikt. Daar stond 
ko�e met gebak klaar. Deze lo-
catie grenst aan het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug. Via we-
gen dwars door de dichte bossen 
rond Hoenderloo werd het be-
kende restaurant ‘De Ruggestee’ 
bereikt. Ook deze gelegenheid 
ligt prachtig in de bossen, gren-
zend aan het grootste nationale 
park van Nederland De Hoge Ve-
luwe. Hier gingen de deelnemers 
aan tafel voor het diner, dat be-
gon met soep naar keuze en ver-
volgens een schnitzel met diverse 
bijlagen en sauzen. In een gezelli-
ge sfeer lieten de deelnemers dit 
zich goed smaken en zelfs het bij 
verrassing afgegane brandalarm 
kon de goede stemming niet ver-
anderen. Het dessert werd uitge-
steld tot na terugkomst van wat 

het hoogtepunt van de tocht zou 
worden: een rondrit van ander-
half uur over de Veluwe door en 
langs de Kroondomeinen. Twee 
professionele gidsen gaven daar-
bij een interessante en deskundi-
ge uitleg over het bosgebied dat 
zich in een wijde boog om Apel-
doorn uitstrekt rond Paleis Het 
Loo. In het gebied is nog steeds 
veel wild aanwezig. Dat konden 
de Ovakkers vanuit de bus met 
eigen ogen zien toen een he-
le roedel herten op een weide-
veld al grazend waarneembaar 
was. De gidsen wezen ook op di-
verse markante punten in het ge-
bied die aan de koninklijke fami-
lie of de geschiedenis herinne-
ren. Zoals de plek van de bunga-
low van Prinses Margriet en Pie-
ter van Vollenhoven, de eerste na-
tuurbegraafplaats van Nederland, 
een geheime munitieopslag-
plaats uit de Tweede Wereldoor-
log en het Tuinmanslaantje nabij 
Het Loo, dat tot het mooiste van 
heel Apeldoorn wordt gerekend. 
Terug bij het restaurant wachtte 
het ijsdessert, zodat de deelne-
mers met een koude en gevulde 
maag aan de terugtocht begon-
nen. De tocht zelf was in prach-
tig weer verlopen. Groot was het 
applaus dan ook bij terugkomst 
in Aalsmeer. Veel deelnemers be-
dankten bij het uitstappen dan 
ook hartelijk en voegden daar en-
thousiast aan toe: “Graag tot vol-
gend jaar!”

Informatiebijeenkomst in bibliotheek
Leesgroep biografieën en 
familiegeschiedenissen
Aalsmeer - Lezen doe je meestal 
alleen, maar wanneer je op zoek 
bent naar meer verdieping, en je 
jouw kijk op bijzondere biogra-
�eën wilt delen, is het leuk om je 
aan te sluiten bij een leeskring. In 
Bibliotheek Aalsmeer is op don-
derdag 17 oktober een informa-
tiebijeenkomst over de oprichting 
van een leesgroep biogra�eën en 
familiegeschiedenissen. De lees-
groep gaat biogra�eën en fami-
liegeschiedenissen lezen en kan 
hiermee de geschiedenis, litera-
tuur, politiek, sport en muziek le-
ren kennen door de ogen van één 
bijzondere persoon, of de gebeur-
tenissen in één familie volgen. Lei-
draad is een literatuurlijst die is 
opgesteld door deskundigen. De 
bijeenkomst is een initiatief van 
de landelijke organisatie Senia, sa-
men met de bibliotheek.
Tijdens het lezen maak je ken-
nis met werelden en persona-
ges waar je in je eigen leven wel-
licht zelden of nooit mee te ma-
ken hebt. En soms maakt een 
boek zoveel indruk op je dat je 
hier graag met andere mensen 
over zou praten. Hiervoor is het 

concept ‘De leeskring’ in het le-
ven geroepen. Je begint met z’n 
allen aan een mooi boek en wan-
neer iedereen het verhaal op zijn 
eigen manier heeft beleefd, komt 
de leeskring bij elkaar. In de lees-
kring bespreek je met andere lief-
hebbers de verschillende thema’s 
uit het boek en discussieer je bij-
voorbeeld over hoe de schrijver 
zaken bedoeld heeft, of over hoe 
de personages in de verschillen-
de situaties hebben gehandeld. 
Met andere lezers in gesprek 
gaan zorgt voor nog meer verdie-
ping en misschien wel tot een he-
le andere kijk op het verhaal. 
De leeskringbijeenkomst in de 
bibliotheek in de Marktstraat 
op donderdag 17 oktober is van 
11.30 tot 13.00 uur en de toe-
gang is gratis.  Na een informa-
tief gedeelte worden er praktische 
afspraken gemaakt met mensen 
die in de nieuwe leesgroep willen 
stappen. Aanmelden kan bij de bi-
bliotheek, via secretariaat@debi-
bliotheekamstelland.nl. of bij de 
ambassadeur van Stichting Senia, 
Jetty van der Veen, via e-mail: jet-
ty.vanderveen@senia.nl

Onbekend maakt onbemind?
Dwerggors
Aalsmeer - Onbekend maakt 
onbemind? Nee dus! Dit gezeg-
de is lang niet altijd waar. Actu-
eel was dit afgelopen weekend 
weer goed te zien met de druk-
te onder vogelaars toen er op 
waarneming.nl een wat bijzonder 
soort vogel werd geplaatst. Hier 
werd de Dwerggors gemeld. Het 
is dan bijna druk met vogelspot-
ters. En ga er maar eens naar zoe-
ken, een bruin vogeltje wat veelal 
op de grond foeragerend zich op-
houd tussen het al afstervend on-
kruid en gras. Daar zit zijn voed-
sel, rijpe vallende zaden van aller-
lei onkruid en grassen. Dit prach-
tige vogeltje is geen zomergast. 
Broeden en grootbrengen van de 
jongen doet hij in uiterst Noord-
Oost Europa. Wanneer het daar 
te koud wordt, of te veel sneeuw 
ligt, zodat zijn voedsel niet meer 
bereikbaar is, gaat hij op trek naar 
zuidelijker streken. In gunstige 
gevallen strijkt hij ook in Neder-
land neer, met name de kust ge-
bieden. Het gros van deze vo-
gels echter kiest voor een oos-
telijker klimaat om te overwin-
teren. De Dwerggors op de fo-
to is afgelopen weekend vast ge-
legd in Noordwijk. Hij lijkt best 
wel op de hier veel voorkomen-
de Rietgors, maar is iets kleiner. 
Met 12 tot 13 centimeter en een 
spanwijdte van circa 18 centime-
ter komt hij qua grootte overeen 
met de Huismus. De tekening en 
de kleuren van deze vogel ma-
ken hem bijzonder. Met name het 
rood bruine kopje met de lich-
te oogstreep zijn bijzonder teke-

nend voor de Dwerggors. Nu de-
ze vogel hier weer is waar geno-
men, komen er dan ook veel vo-
gelliefhebbers op af om hem vast 
te leggen. Vaak is dat een rot situ-
atie voor zo een beestje. Hij krijgt 
dan geen rust, vliegt op van hot 
naar her en zal vaak ook weer snel 
verdwenen zijn op die spotplaats. 
Vooral ook doordat er vogelaars 
zijn, die koste wat kost, hun plaat-
je willen schieten. Een stukje af-
stand bewaren is dan veelal een 
tweede, waar men aan denkt. De 
Dwerggors staat er echter om be-
kend dat het een rustig en onver-
stoorbaar vogeltje is. Hij trekt zich 
van niemand wat aan en gaat ge-
woon lekker zijn gang en gaat on-
verstoord verder met foerageren. 
Ook geïnteresseerd om wat min-
der vaak voorkomende vogels 
te zien en te volgen? Kijk eens 
op waarneming.nl. Hierop zijn al 
de wat bijzondere vogelsoorten, 
meestal met een duidelijke loca-
tie erbij te vinden. Veel plezier en 
geniet van de natuur en vogels. 
Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR

Voorstelling vol grappig nieuws
‘Nieuws van Gisteren’ in 
het Poppentheater
Amstelland - Irene Laros speelt 
op zondag 13 oktober om 14.30 
uur haar voorstelling ‘Het Nieuws 
van Gisteren’ voor iedereen vanaf 
6 jaar. Door een ongelukje wordt 
het nieuws van gisteren opeens 
het nieuws van vandaag. Nieuws-
lezeres Irene is de wanhoop nabij 
als zij geconfronteerd wordt met 
ridders op de snelweg, Napoleon 
Bonaparte die haar het hof wil ma-
ken en een reusachtige dinosau-
rus met scherpe tanden. Zij doet 
haar best om het nieuws weer op 

orde te krijgen. Maar willen de his-
torische �guren de moderne tijd 
nog wel verlaten? Met behulp van 
pop up en projectie wordt een le-
vensgrote tv studio gecreëerd. 
Waarin gespeeld wordt met de 
perceptie van schaal en tijd. Het 
‘Nieuws van Gisteren’ is te zien op 
zondag 13 oktober om 14.30 uur 
in het Amstelveens Poppenthea-
ter. Toegang 9 euro. Kaartverkoop 
via www.amstelveenspoppenthe-
ater.nl, via info@amstelveenspop-
pentheater.nl of bel 020-6450439.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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College investeert in een aantrekkelijke en sociale gemeente

Programmabegroting: Aalsmeer 
toekomstbestendig maken
Aalsmeer - Met de programma-
begroting 2020 stelt het colle-
ge de gemeenteraad voor in te 
stemmen met een meerjarig slui-
tend beeld. Afgelopen dinsdag 
8 oktober zijn de investeringen, 
ambities en speerpunten voor 
een �nancieel gezond Aalsmeer 
gepresenteerd door het college 
van burgemeester en wethou-
ders.
Het college investeert in het aan-
trekkelijk maken van Aalsmeer 
door het opknappen van de 
openbare ruimte. Daarnaast  
hoeft met integrale en gerichte 
zorg en ondersteuning niemand 
aan de kant te staan. Hiermee on-
derstreept het college het belang 
van een sociaal Aalsmeer. De raad 
behandelt de programmabegro-
ting op 7 november aanstaande. 
Eerder, op donderdag 17 okto-
ber, worden de eerste ‘discussie-
boompjes’ opgezet over de pro-
grammabegroting in de verga-
dering van de commissie Maat-
schappij en Bestuur. De verga-
dering is openbaar en begint om 
20.00 uur.

Toekomstbestendig
Burgemeester Gido Oude Kotte 
van �nanciën: “Uitgangspunt van 
het college is een duurzaam en 
toekomstbestendig �nancieel be-

leid. Er is een meerjarig sluitend 
perspectief waarmee Aalsmeer 
�nancieel gezond is. Richting de 
toekomst bestaan er ook uitda-
gingen die in de toekomst keuzes 
vragen die van invloed zijn op het 
meerjarenbeeld. De gezamenlijke 
ambities van college en raad rea-
liseren we met elkaar, dus samen 
met de raad en inwoners. Dit is de 
rode draad in de manier van wer-
ken van het college.”

Ambities en speerpunten
Kwaliteiten waarmee Aalsmeer 
zich in de regio onderscheidt is 
dat Aalsmeer een aantrekkelijke 
gemeente is om te wonen, wer-
ken en recreëren. Tegelijkertijd is 
Aalsmeer een krachtige econo-
mische speler aan de zuidkant 
van de metropoolregio Amster-
dam. Ambitie van dit college is 
die kernkwaliteiten versterken 
en Aalsmeer toekomstbestendig 
maken. Het collegeprogramma 
2018-2022 ‘Vol vertrouwen voor-
uit!’ is in deze begroting verwerkt 
en heeft de volgende speerpun-
ten:
Samenleving waarin iedereen 
meedoet: Inwoners helpen el-
kaar zoveel mogelijk en waar no-
dig biedt de gemeente zorg en 
ondersteuning. Het gaat hierbij 
om goede zorg, goed onderwijs, 

zoveel mogelijk mensen aan het 
werk en ontplooiingskansen voor 
iedereen. Om de zorg nu en in 
de toekomst nog beter te maken 
ontwikkelt het college een meer 
integrale, e�ciëntere aanpak met 
een strategie voor het hele socia-
le domein.  De aanpak wordt het 
komende jaar verder uitgewerkt 
in een Maatschappelijke Agenda.
Betaalbaar wonen: Door de 
enorme behoefte aan woningen 
in de regio staat de woningmarkt 
onder druk, ook in Aalsmeer. Het 
college wil dat wonen betaal-
baar blijft voor mensen met la-
gere en middeninkomens. Daar-
om legt zij op korte termijn een 
nieuwe Woonagenda voor aan de 
gemeenteraad. Daarnaast wor-
den plannen voorbereid voor wo-
ningbouw op de locaties Oost-
eindedriehoek, Studio’s, Westein-
derhagen en Hoofdweg-zuid in 
Kudelstaart.
Duurzame, aantrekkelijke leef-
omgeving: Inwoners hech-
ten veel waarde aan een groe-
ne, schone en veilige leefomge-
ving. Het college heeft de ambi-
tie om de openbare ruimte op or-
de te krijgen én te houden. Hier-
voor vinden reparaties plaats aan 
wegen en wordt het openbaar 
groen opgeknapt. Ook het Water-
front maakt Aalsmeer aantrekke-

lijker en leefbaarder. Dit is één van 
de projecten die een �inke impuls 
geeft aan de openbare ruimte en 
waarvan de uitvoering in 2020 zal 
starten. Verder moeten wij met 
elkaar verduurzamen: duurza-
mer bouwen, minder afhankelijk 
worden van fossiele energie, kli-
maatbestendig worden en afval 
anders gaan inzamelen. Komend 
jaar gaat de gemeente aan de 
slag met een nieuw afvalplan en 
zal de raad en inwoners daar ac-
tief bij betrekken.
Goede bereikbaarheid: Goe-
de bereikbaarheid in de regio is 
belangrijk voor onze economie 
en onze inwoners. Komende ja-
ren heeft de gemeente een aan-
tal grote projecten op de agenda 
staan om de infrastructuur toe-
komstbestendig te maken, zoals 
bijvoorbeeld de Burgemeester 
Kasteleinweg. Daarnaast gaat de 
gemeente aan de slag met groot 
onderhoud van wegen, riolerin-
gen en bruggen.
Florerende economie: Om de 
concurrentiepositie van Aalsmeer 
te versterken wil de gemeente 
investeren in een gunstig vesti-
gingsklimaat voor ondernemers 
en een betere aansluiting met de 
arbeidsmarkt. Samen met onder-
nemers wordt er gewerkt aan het 
actualiseren en integreren van 
de economische agenda en de 
agenda recreatie en toerisme. De 
gemeente werkt hiervoor actief 
samen met ondernemers en in-
stellingen, bijvoorbeeld in Green-
port Aalsmeer en met Onderne-
mend Aalsmeer. Ook thema’s als 
arbeidsmarkt, werk en inkomen 
vinden een plek in deze agenda.

Oproep: Wees alert op verdachte situaties

Poging inbraak bij Target
Kudelstaart - In de nacht van 
maandag 30 september op 1 ok-
tober heeft iemand gepoogd in 
te breken bij handboogvereni-
ging Target op sportpark Calsla-
gen te Kudelstaart. De deur was 
behoorlijk ontzet en ook de deur-
post is beschadigd. Dat het bij 
een poging is gebleven is te dan-
ken aan de sterkte van de deur en 
de verstevigingen van binnenuit. 
De leden van de handboogver-
eniging zijn enorm geraakt door 
deze actie, want de accommoda-
tie is met bloed, zweet en tranen 
door de leden zelf indertijd gere-
aliseerd. De schadepost die nu is 
ontstaan is aanzienlijk, er zal een 
nieuwe deur geïnstalleerd moe-

ten worden. Buiten de schade die 
door deze actie is ontstaan over-
heerst de vraag van het waarom; 
welke loser is diep in de nacht in 
de weer geweest met een breek-
ijzer om het plezier van vele an-
deren te vergallen? In een vereni-
gingsgebouw is veelal niets te ha-
len, dus een zichzelf respecteren-
de inbreker gaat zijn handen niet 
vuil maken aan zo’n object. De 
leden van Target zouden dege-
ne die dit op zijn geweten heeft 
willen adviseren om zichzelf eens 
aan te melden bij een vereniging 
om met eigen ogen eens te kun-
nen zien wat er allemaal moet ge-
beuren om de boel draaiende te 
houden en wellicht kan diege-

Jubileumfeest met bewoners was super!

Feest in het 25-jarige 
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maand 
en de hele maand oktober viert 
Zorgcentrum Aelsmeer haar 
25 jarig bestaan. Dit jubileum 
wordt gevierd op verschillen-
de momenten waarbij woens-
dag 25 september werd afge-
trapt met het bewonersfeest 
in de grote zaal. Directeur me-
vrouw Meily spreekt de bewo-
ners toe met de volgende woor-
den: “Fijn dat u hier allemaal bent, 
in deze mooie versierde zaal, om 
de 25e verjaardag te vieren van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Wij vie-
ren het feest meerdere keren en 
grotendeels hier in huis. Natuur-
lijk eerst met de bewoners, en la-
ter ook met de grote groep vrij-
willigers en met onze externe re-
laties. Het feest met onze mede-
werkers van het Zorgcentrum, de 
Thuiszorg Verpleging, verzorging 
en huishoudelijke hulp, Irene en 
Wijkpunt Kudelstaart vieren wij 
buiten de deur. De feestcommis-
sie, met collega’s van de verschil-
lende afdelingen, heeft veel voor-
bereid voor dit lustrum.” Er volgt 
een luid applaus. “En dankzij de 
Vrienden van het Zorgcentrum 
hebben wij vanmorgen heerlijk 
gebak gegeten, mooie bonbons 
voor cliënten thuis gekregen, 
staan er prachtige bloemen en 
planten en ook dragen zij �nan-
cieel een belangrijk steentje bij.” 
Het Zorgcentrum is ontstaan na 
de fusie van twee bejaardenhui-
zen. In mei 1992 is de eerste vleu-
gel van dit nieuwe Zorgcentrum 
in gebruik genomen door de be-
woners van Rustoord. Daarna is 
de tweede vleugel gebouwd en 
zijn ook de bewoners van Serin-
genpark hierheen verhuisd. Be-
gin 1994 is het Zorgcentrum fees-
telijk geopend. Mevrouw Meily 
vervolgt haar speech: “Het Zorg-
centrum is een mooie ontmoe-
tingsplaats, midden in het dorp, 

met een eigen keuken en restau-
rant en deze grote gemeenschap-
pelijke zaal waar veel activiteiten 
plaatsvinden voor de oudere in-
woners van het Zorgcentrum en 
ook Aalsmeer. Bewoners en hun 
familie, medewerkers en vrijwilli-
gers zorgen samen voor een pret-
tige sfeer en omgeving. Het huis 
is in de afgelopen jaren veran-
derd van bejaardenhuis naar ver-
pleeghuis. Op de afdeling zijn nu 
ook huiskamers ingericht om in 
kleinere groepen huiselijkheid te 
bieden aan de meer kwetsbare 
ouderen. In de goed onderhou-
den tuin is het goed toeven met 
uitzicht op de Ringvaart, bijvoor-
beeld tijdens de feestweek (Pra-
menrace, Vuur & Licht) en kan ge-
oefend worden in de beweeg-
tuin. Op de begane grond geeft 
een transparante gang op de 
beschermde afdeling ook ruim-
te om binnen te wandelen met 
uitzicht op groen en water. “De-
ze vijfentwintigste verjaardag is 
een moment om stil te staan bij 
deze mooie locatie waar wij er 
met elkaar aan werken om dicht 
bij mensen te staan en ook om 
met gezonde ambitie uit te kijken 
naar de toekomst. Daar vertellen 
wij later over, nu eerst vanmid-
dag een gezellig feest.” De direc-
teur wenst de bewoners veel ple-
zier en geeft een hartelijk welkom 
aan het hoogtepunt van de mid-
dag, namelijk een optreden van 
de bekende zanggroep La Familia 
Music. In de sfeer van André Rieu 
op het Vrijthof werd er operette 
gezongen maar ook musical, vro-
lijke opera en bekende liedjes ten 
gehore gebracht. Het was een su-
per feestmiddag. Er werd meege-
zongen, -geklapt en -gedeind en 
zelfs een traantje weggepinkt. De 
bewoners zijn nog aan het nage-
nieten.  
Door Miranda Gommans  

Asfalt bij regen ‘spekglad’
Fietser zwaar gewond 
na eenzijdig ongeval
De Kwakel - Aan de Vuurlijn, 
hoek Hoofdweg, is vrijdag 4 okto-
ber kort na acht uur in de avond 
een persoon zwaar gewond ge-
raakt. Volgens omstanders is het 
slachto�er met zijn �ets ongeluk-
kig ten val gekomen ter hoogte 
van de Hoofdweg. 

‘Spekglad‘ bij regen
Een buurtbewoner meldt dat er 
op de Vuurlijn vaker ongevallen 
gebeuren. Ook nadat onlangs de 
Vuurlijn opnieuw ingericht en au-
toluw gemaakt is. De weg is voor-
zien van een rode laag asfalt en 
deze laag wordt bij regen, vol-
gens omwonenden en gebrui-
kers, heel erg glad. Over de ‘spek-
gladde’ Vuurlijn is al divere malen 

aan de bel getrokken bij de ge-
meente, maar vooralsnog wor-
den geen maatregelen genomen.

Actie ondernemen
Dit tot ongenoegen van bewo-
ners en gebruikers. Ze zijn er in-
middels behoorlijk boos over. 
De Vuurlijn is een veel gebruikte 
route voor onder andere school-
gaande jeugd van Kudelstaart 
naar Uithoorn. Er zijn al meerde-
re ‘uitglijers’ geweest en nu dus 
met ernstig letsel tot gevolg. Voor 
de bewoners is dit de limiet. De 
gemeente moet volgens hen nu 
echt actie ondernemen voordat 
er nog meer ongelukken gebeu-
ren met zwaar letsel tot gevolg.
Foto: Marco Carels

Bordjes ‘Zachte berm’
Auto’s weggezakt in zachte 
grond Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 3 oktober zijn in de avond 
drie auto’s weggezakt in de 
strook grond tussen het �etspad 
en het wegdek van de Aalsmeer-
derweg. De renovatie van deze 
weg is voltooid, maar wat nog 
rest is het aanbrengen van de be-
planting. De voormalige bossa-
ges zijn reeds weggehaald. De 
grond wacht op nieuw groen. 
Door de hevige regen vorige 
week is deze grond behoorlijk 
zacht geworden. Zo zacht zelfs 
dat het gewicht van de auto te-

veel werd. De auto’s hebben ge-
probeerd te draaien en deden 
dit niet op het verharde gedeel-
te, maar precies op de drassige 
grond. 
De auto’s konden ‘vrij’ getrokken 
worden en er zijn gelukkig geen 
gewonden gevallen. 
Wellicht is het wel raadzaam voor 
de gemeente om bordjes ‘zach-
te berm’ te plaatsen. De planning 
is namelijk dat de beplanting er 
vanaf het plantseizoen (na 1 no-
vember) ingezet gaat worden en 
dat duurt nog wel even...

ne dan al zijn energie kwijt in het 
meehelpen om die betre�ende 
vereniging een bloeiende vereni-
gen te laten worden, in plaats van 
in de nachtelijke uren op roof-
tocht te gaan! Tevens willen de le-
den van de handboogvereniging 
deze gelegenheid aangrijpen 
om alle verenigingen op sport-
park Calslagen te waarschuwen 
voor nachtelijke onbenullen die 
op pad zijn om het voor normale 
mensen te verzieken. Een burger-
wacht is misschien overdreven, 
maar Adri van Egmond van Tar-
get doet bij deze een oproep aan 
alle lezers die regelmatig spor-
ten op het sportpark, of de men-
sen die weleens hun hond uitla-
ten in de omgeving om alert te 

zijn op verdachte situaties en de-
ze te melden. “We moeten collec-
tief actie ondernemen tegen de-
ze lieden om zodoende te probe-
ren onze belangen en waarden te 
verdedigen”, besluit Adri van Eg-
mond zijn verhaal. 

‘De Schoonheid van Aalsmeer’
150 Kalenders verkocht
Aalsmeer - Twee weken na de 
presentatie van de kalender 
2020 van ‘De Schoonheid van 
Aalsmeer’ is dinsdag 8 oktober 
de 150ste en 151ste kalender 
verkocht aan Cora Jooren uit Ku-
delstaart bij de Marskramer. Ge-
weldig! 
‘De Schoonheid van Aalsmeer’ 
ondersteunt met de opbrengst 
twee doelen. Als eerste blijven 
de makers de Rollator Wandel-
club Aalsmeer ondersteunen. 
Het plezier spat eraf.  Het napra-
ten bij de ko�e is heerlijk gezel-
lig. Het tweede doel is het aan-
planten van bomen in samenwer-
king met de gemeente en de His-
torische Tuin. 
De kalender is een plaatje ge-
worden (met dank aan Bianca 
en Desiree) en is voor een tien-
tje te verkrijgen bij Het Boekhuis, 

De Historische Tuin, Fotowinkel 
Aalsmeer, PACA, Jij en Ik, De Mars-
kramer, drogisterij De Horn, Nico-
Optiek, Kapsalon Stijl by Mandy 
en bij palingrokerij Rekelhof. Kijk 
voor meer informatie op www.
deschoonheidvanaalsmeer.nl
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Inkrimpen, maar kampen, vakantieweek en kerstspel blijven

Geen subsidie meer voor de 
Binding van de gemeente!
Aalsmeer - De Binding is sinds 
1971 al actief in het jeugdwerk 
in Aalsmeer en Kudelstaart en is 
daarmee altijd een gewaardeer-
de partner van de gemeente en 
een bekende naam in het mooie 
dorp Aalsmeer geweest. Per 1 ja-
nuari gaat er echter een belang-
rijke wijziging plaatsvinden. 

Eén organisatie
Vanaf januari 2020 gaat de Bin-
ding namelijk stoppen met het 
uitvoeren van de gesubsidieer-
de activiteiten in opdracht van de 
gemeente Aalsmeer. Deze wijzi-
ging is het gevolg van het besluit 
van de gemeente dat per 1 januari 
2020 het tiener- en jongerenwerk 

door één organisatie uitgevoerd 
zal gaan worden. Daarmee wordt 
de subsidie die de Binding ont-
vangt voor het tienerwerk stop-
gezet. Dit besluit heeft uiteraard 
invloed op de activiteiten van de 
Binding in Aalsmeer en omge-
ving. Vanaf het nieuwe jaar zal de 
Binding onder andere geen inlo-

pen , meidenwerk en activiteiten 
in het onderwijs meer gaan bege-
leiden en organiseren. Het tiener-
werk en de combinatiefunctie zul-
len overgaan naar een andere or-
ganisatie die al het jeugdwerk in 
Aalsmeer zal gaan uitvoeren. Wel-
ke partij dit zal zijn zal in de ko-
mende periode duidelijk worden.

Nieuwe kansen
Wat betekent dit voor de Binding? 
Uiteraard gaat de Binding door! 
De organisatie gaat inkrimpen en 
terug naar de kern van het niet-
gesubsidieerde werk dat al sinds 
1971 gedaan wordt. De Binding 
blijft de kampen en de kinderva-
kantieweek organiseren, alsook 
het kerstspel, de Sinterklaasver-
huur en andere activiteiten, zo-
als bijvoorbeeld het Bindingkoor. 
Daarnaast ziet het bestuur van de 
Binding ook nieuwe kansen en 
mogelijkheden om er te zijn voor 
jeugd en jongeren in Aalsmeer en 
Kudelstaart. 

Ontwikkelen en versterken
“Vanuit onze eigen visie kunnen 
met elkaar de Binding blijven ont-
wikkelen en versterken”, aldus het 
bestuur in een reactie. “Het ein-
de van het jaar is in zicht en de 
komende periode staat dan ook 
in het teken van het begeleiden 
van de veranderingen in de rich-
ting van het nieuwe jaar. Graag 
houden wij Aalsmeer op de hoog-
te van de veranderingen via on-
ze website (www.debinding.nl). 
Mochten er mensen zij die mee 
willen denken of mee willen wer-
ken aan het vormgeven van een 
nieuwe Binding dan horen wij het 
graag.”

Oktober
Aalsmeer - Donkere luchten drij-
ven boven de Poel. Welke kant 
zal de bui uitgaan? Nadat ik een 
kwartier gevaren heb, heeft de 
bui mij kunnen vinden. De herfst 
is de tijd van melancholie, waar ik 
zeker op de Poel aan blootgesteld 
word. Schuilend in mijn boot, on-
der een overhangende boom die 
op een klein eilandje staat, be-
sef ik dat we vroeger vaak om dit 
stukje heen zwommen. Het eiland 
van mijn ouders was tegenover 
dit plekje, Pinto. Het was toen 
nog een rietzudde. Je kon er niet 
op lopen want dan zakte je door 
het veenmos en kwam in het wa-
ter eronder. In de loop van een 
paar decennia is het verland. Het 
is een stevig eilandje geworden 
met veel bomen die daar door de 
natuur zijn gebracht. Jammer dat 
mensen er nu een rotzooitje van 
gemaakt hebben, plastic stoe-
len, hekjes, vuurkorf, afdakje van 
blauw zeil, enz. Maar ik vind dat 
de natuur hier mooi zijn gang is 
gegaan. Stichting de Bovenlan-
den helpt de natuur een hand-
je, waar we trots op mogen zijn, 
maar moedertje natuur regelt zelf 
toch ook van alles…..

Blauwe libelle
Het herfstregentje is opgehou-
den, de donkere wolken drijven 
verder. Mijn tocht kan hervat wor-
den. Op landerijen aan de West-
einderdijksloot staan seringen al 
uitgekuild aan de oeverkant, om 
met tuindersvletten naar de kas-
sen gebracht te worden. Ik ver-
wacht al heel snel seringen op de 
veiling. Een enkele kweker heeft 
de struiken maanden terug al on-
der rietbossen donker gelegd, om 
de sering te foppen, zodat ze eer-
der bloemen geeft. Op een akker 
met de mooie rode ilex, zoemt 
een eenzame grote blauwe libel-
le rond. Volgens mij noemden wij 
deze libellen vroeger helikopters. 
Een prachtig gezicht dit felblau-
we insect tussen knalrode bessen. 
De ilex kweker met vrouw, zoon 
en personeel zijn alle takken aan 
het knippen, die nog volop in het 
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blad zitten. De geoogste takken 
worden in kassen op de grond 
gelegd, waar ze wekenlang blij-
ven liggen zodat het blad eraf zal 
vallen. Vanaf ongeveer december 
worden de ontbladerde bessen-
takken naar de veiling gebracht.
 
Wilde Wingert
Het is stil op het water. Slechts 
kwekers en andere werklui zijn 
nog bezig. De boten van “boeier-
lui” worden in oktober uit het wa-
ter gehaald, voor een winter op 
het droge, of in een lekker war-
me loods. Begin oktober moet 
ik altijd even een foto gaan ma-
ken van het laatste nog bestaan-
de stukje Westeinderdijk, wat in-
middels door Stichting de Boven-
landen omarmd is. Op dit stuk-
je groeit een schitterende Wilde 
Wingert, die in de eerste weken 
van oktober altijd knalrood kleurt. 
Een sprookje om te zien.

Geuren van de herfst
Genietend van mooie bladkleu-
ren, rietpluimen, stinksigaren en 
vooral de geuren van herfst, vaar 
ik langzaam terug naar mijn thuis-
haven bij Fort Kudelstaart. Ik weet 
dat dit waarschijnlijk ook een van 
mijn laatste tochtjes zal zijn dit 
seizoen met mijn sloep. Want ja…
ook dit bootje gaat de winterstal-
ling in. Reageren? Graag! bob@
bovenlanden.nl

Werkzaamheden voor vervanging in volle gang

Aanleg omlegging naast 
de Aardbeienbrug
Aalsmeer - De werkzaamheden 
bij de Aardbeienbrug zijn in vol-
le gang. Aan het begin van de Ui-
terweg worden bewoners en be-
zoekers geattendeerd op het ver-
sterken van deze markante brug 
waarvan de bovenbouw vervan-
gen zal gaan worden door een re-
plica. Zover is het nog niet. Om-
dat de Uiterweg een lange dood-
lopende weg is met veel bewo-
ning en activiteiten gaat het ver-
keer tijdens de vervanging langs 
de brug geleid worden. Hiervoor 
wordt een klein stuk van de Aard-
beiensloot gedempt en komt 

er een omlegging over dit ge-
dempte gedeelte. Aan deze om-
legging wordt momenteel hard 
gewerkt. De bewoners net na de 
brug (vanaf het dorp gezien aan 
de linkerkant) hebben een be-
hoorlijk kraan in een deel van de 
tuin gekregen. Uiteraard zijn hier-
over door de gemeente afspra-
ken gemaakt met de bewoners. 
Na de ‘klus’ wordt de tuin in ere 
hersteld. 
De planning is dat de werkzaam-
heden rond eind maart, begin 
april, dus nog voor het nieuwe 
vaarseizoen, klaar zijn. 

Leerlingen ‘Op reis!’
Kinderboekenweek op 
OBS Samen Een
Aalsmeer - Tijdens de landelij-
ke kinderboekenweek zijn er ver-
schillende activiteiten op basis-
school Samen Een. Het thema 
van dit jaar is ‘Op reis!’. De aftrap 
was een ludieke opening waarbij 
de kinderen hun ticket konden af 
laten stempelen. Dit moest ge-
beuren bij de stempelposten die 
in de school waren gemaakt. Aan 
alle kinderen werd een goede reis 
toegewenst door het team dat er 
ook zeer reisvaardig uit zag! De 
kinderen kunnen daarnaast gou-
den en zilveren penselen winnen 
en zijn druk bezig met het maken 
van een tekening en het schrijven 
van een reisverhaal. De prijsuitrei-
king is aanstaande vrijdag 11 ok-
tober. Andere activiteiten zijn een 
boekenverkoop en ook een boe-
kenbeurs wordt gehouden waar-
bij de kinderen hun eigen boe-
ken kunnen verhandelen. Dit jaar 
lezen leerkrachten de groepen 

voor uit hun favoriete kinderboek 
waarbij ze elke dag op pad gin-
gen naar een andere groep. Het 
werd bijzonder gewaardeerd!

Symposium over bedreigde planten
Bijzondere tentoonstelling 
in het Flower Art Museum
Aalsmeer - Vanaf aankomende 
zondag 13 oktober is in het Flo-
wer Art Museum een bijzondere 
tentoonstelling te zien: ‘A Tribu-
te to Flowers’ (eerbetoon aan de 
bloem) van topfotograaf Richard 
Fischer. Zijn bloemportretten zijn 
spectaculair door de kleuren, vor-
men en details, maar ook doordat 
deze kunstenaar aandacht vestigt 

op zeldzame en soms bijna ver-
dwenen planten. Fischer is één 
van de meest prominente botani-
sche fotografen wereldwijd en wil 
met zijn kunst mensen bewust 
maken van de kwetsbaarheid van 
de natuur. En dat is hard nodig, 
want van de planten die door de 
Rode Lijst van bedreigde soorten 
zijn geëvalueerd wordt 43% met 
uitsterven bedreigd. 
Op dinsdag 15 oktober organi-
seren het Flower Art Museum en 
natuurorganisatie IUCN NL daar-
om een symposium, waarin ex-
perts ingaan op het waarom en 
hoe van bedreigde planten en 
bloemen. Ook Richard Fischer zelf 
komt hierbij aan het woord. Het 
symposium begint om 15.30 uur 
(inloop vanaf 15.00 uur) en duurt 
tot circa 17.00 uur. Aansluitend is 
er gelegenheid om de sprekers te 
ontmoeten en de tentoonstelling 
te bekijken. De voertaal is Engels. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via de website van 
IUCN: https://www.iucn.nl/. 

Nepmails over 
nieuwe pas

Aalsmeer - Bij de politie zijn en-
kele meldingen binnen gekomen 
over valse mailtjes over verouder-
de bankpassen. In de mail wordt  de 
ontvanger aangeraden een nieuwe 
bankpas te bestellen. Er wordt een-
malig de kans gegeven om de pas 

In samenwerking met de Hartstichting

Nationale Stoelyoga Dag
Aalsmeer - Zondag 13 oktober is 
de vierde editie van de Nationa-
le Stoelyoga Dag. Op verschillen-
de locaties in Nederland worden 
stoel-yoga lessen georganiseerd in 
de week voor of na Nationale Stoe-
lyoga Dag. De komende drie jaar 
slaan Stoelyoga Nederland en de 
Hartstichting de handen ineen om 
samen de Nationale Stoelyoga Dag 
te organiseren. Hiermee wordt geld 
ingezameld voor dit goede doel. 
Op het kantoor van de Hartstich-
ting in Den Haag vindt op zondag 
13 oktober de centrale stoelyoga 
les plaats. Elke deelnemer betaalt 
5 euro voor een les. Van deze 5 eu-
ro gaat 3 euro naar onderzoek naar 
hart- en vaatziekten. Aletta van 
Oostveen uit Aalsmeer is één van 
de vier docenten op het podium 

bij het Nationale Evenement op 13 
oktober. En op donderdag 17 ok-
tober geeft zij deze speciale ‘Hart-
stichting-les’ die ze samen met haar 
collega’s heeft ontworpen voor 
dit evenement, in haar studio in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a (rolstoel toegankelijk). Alet-
ta: “Het is goed om te bewegen, 
te ontspannen en vitaal te blijven. 
Voor mensen die stoelyoga nog 
niet kennen is dit een mooie kans 
om kennis te maken met de meest 
laagdrempelige vorm van yoga. Ie-
dereen kan meedoen, ongeacht 
leeftijd en fysieke gesteldheid. Doe 
mee en ervaar samen hoe Stoely-
oga helpt om je beter en vitaler te 
voelen en steun hiermee de Hart-
stichting!” Kijk voor meer informa-
tie op www.stoelyoga-aalsmeer.nl.

gratis aan te vragen. Na een week 
wordt 24.95 euro in rekening ge-
bracht. Het klinkt aanlokkelijk, maar 
reageer hier niet op. Gooi de mail 
in de prullenbank, want het be-
treft een nepmail. Banken verstu-
ren nooit mails over aanvragen van 
passen. Er wordt met ‘echte’ post ge-
werkt, dus een brief in de bus. Een 
mail ontvangen en u/jij vertrouwt 
het niet? Eerst checken (bij de bank 
of de betre�ende instantie)!

Keezenavond in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Donderdag 17 
oktober zijn alle Keezen-lief-
hebbers weer van harte wel-
kom in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Er  wordt weer een 
gezellige  Keezenavond geor-
ganiseerd. Inschrijven is moge-
lijk (per koppel) via het e-mail: 
keezeninkudelstaart@gmail.
com. De kosten zijn 5 euro per 
persoon en daarvoor krijgen 
de spelers, naast een gezellige 
avond, ook nog een kop ko�e 

en een consumptie. In schrijven 
kan tot 16 oktober 20.00 uur. Er 
zijn ook nog wat aardige prijs-
jes te verdienen. Aanvang 20.00 
uur.
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Brandpreventieweken van start
Campagne ‘Brandweer 
zoekt speurneuzen’
Aalsmeer - De Brandpreventie-
weken zijn van start gegaan en 
het thema dit jaar is ‘Brandweer 
zoekt speurneuzen’ en is gericht 
op kinderen van 9 tot 12 jaar 
(groep 6 tot en met 8 van de ba-
sisschool). De brandweer ziet in 
de praktijk steeds meer branden 
veroorzaakt door (defecte) elek-
trische apparaten of foutief op-
laadgedrag. Aangezien het aan-
tal elektrische apparaten in de 
toekomst verder zal toenemen, 
neemt daarmee ook het risico op 
brand veroorzaakt door deze ap-
paraten toe. 
Tijdens de campagne ‘Brandweer 
zoekt speurneuzen’ wordt kin-
deren op speelse en interactie-
ve wijze brandveilig gedrag aan-
geleerd. Er gaat verteld worden 
hoe brand met elektrische appa-

raten ontstaat en uiteraard wordt 
verteld hoe brand voorkomen 
kan worden. Het thema sluit aan 
bij de belevingswereld van een 
kind. Een verbrand mobieltje, een 
verbrande laptop, een verbrand 
verlengsnoer of een omgevallen 
lamp die brand in bed heeft ver-
oorzaakt. 
Kinderen zijn van nature nieuws-
gierig en willen veelal zelf dingen 
uitvinden en onderzoeken. De 
brandweer helpt om dit brand-
veilig te doen. Leden van de vrij-
willige brandweer komen graag 
langs op basisscholen om het 
thema toe te lichten. Ook is het 
mogelijk om met een groep langs 
te kopen bij de kazerne aan de 
Zwarteweg. Uiteraard pas nadat 
een afspraak is gemaakt en dit 
kan via 020-5556040.

Kinderboekenweek
Voorstelling in 
de bibliotheek

Aalsmeer - In het kader van de 
Kinderboekenweek komt Lot Lohr 
uit Sesamstraat naar de bibliotheek 
in Aalsmeer. Aanstaande zaterdag 
12 oktober speelt Lot haar theater-
voorstelling ‘Reis mee’ vanaf 10.15 
uur in de bieb in de Marktstraat. 
Allerlei vervoersmiddelen komen 
voorbij. Van de step tot aan de trein 
en van de auto tot aan de bezem 

van de heks. Een origineel stuk ver-
teltheater met een super enthousi-
aste Lot. Kaartjes voor deze voor-
stelling reserveer je via de website 
van de bibliotheek.

Maak je eigen reisverhalen
En natuurlijk kan de maakplaats 
niet achterblijven. Tijdens de Kin-
derboekenweek ga je op reis door 
je eigen fotostrip, bouw je een 
bibbervoertuig of maak je een 
spannende reisanimatie. Beleef 
de Kinderboekenweek in de Bibli-
otheek en kijk voor een overzicht 
van alle activiteiten op www.de-
bibliotheekamstelland.nl.

Zaterdag proefles ‘uilen tekenen’
Tekenen voor kinderen 
bij de Werkschuit
Aalsmeer - Ook deze herfst en 
winter organiseert de Werkschuit 
tekenlessen voor kinderen van 6 
tot 12 jaar in haar creatieve cen-
trum aan de Oosteinderweg 287. 
Op zaterdag van 12.00 tot 13.30 

uur zijn er nog enkele plaatsen 
vrij bij de cursus met docente An-
ne�e van Itterzon. Kom deze za-
terdag langs voor een proe�es 
‘Uilen tekenen’ of geef je op via 
www.werkschuit.aalsmeer.nl.

Veldkorfbalcompetitie jeugd
VZOD D2 is kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 5 oktober kon VZOD dan 
haar eerste kampioen van dit sei-
zoen verwelkomen. En wel de 
D2! Met nog twee wedstrijden te 
spelen stond het team drie pun-
ten voor op de nummer twee. 
Als VZOD dus zou winnen, kon zij 
niet meer achterhaald worden en 
was het kampioenschap een feit. 
Dit moest dan thuis gebeuren te-
gen Pernix, het enige team waar-
tegen ze eerder het enige punt-
verlies hadden geleden (7-7).
Het begin van de wedstrijd was 
erg spannend. Misschien kwam 
het door het talrijke publiek (in-
clusief opa’s en oma’s) die natuur-
lijk graag bij deze wedstrijd aan-
wezig wilden zijn en waren de 
spelers een beetje nerveus. De 
D2 kwam dan ook met 1-3 ach-
ter, maar nog vóór de rust was 
de stand alweer gelijk: 3-3. Dit 
ging niet zonder slag of stoot. Ze 
moesten er hard voor werken en 
dat deden ze ook. Vlak voor rust 

werd het zelfs 4-3 voor VZOD en 
de rust werd gevierd alsof het 
kampioenschap al binnen was. 
Maar dit was nog allerminst zo en 
dit hebben de trainers in de rust 
ook duidelijk proberen te maken.
Na de rust had VZOD de zaken 
beter onder controle, er werd 
geconcentreerder verdedigd en 
nauwkeuriger aangevallen. Per-
nix gaf zich echter niet zomaar 
gewonnen en rook ook kansen. 
Toch wist VZOD de voorsprong te 
behouden en via 7-5 werd er uit-
eindelijk met 8-6 gewonnen. Het 
kampioensfeestje compleet met 
medailles en heerlijke taart kon 
dus gevierd worden! Volgende 
week de laatste wedstrijd voordat 
de korfballers de zaal ingaan.
Na deze wedstrijd houdt de D2 
haar teamuitje en mogen deze 
korfballers terugkijken op een 
leuke en leerzame eerste periode 
met een team waar VZOD denkt 
nog een hoop plezier aan te mo-
gen beleven. 

De spelers die het kampioenschap mogelijk maakten: Tibbe, Jens, Babet-
te, Alice, Veerle, Lieke, Faya en Diya. Onderin Morris, Sam en Jasper.

Weer groots feest bij scoutinggroep
Overvliegen bij de Tiflo
Aalsmeer - Zaterdag 5 oktober 
was er op de locatie Onder de 
kerk, bij scouting Ti�o, het over-
vliegen. Dit betekent dat als je 
een leeftijd bereikt je naar een 
oudere speltak gaat. Vanuit de 
bevers (leeftijd 5 tot 7 jaar) vlo-
gen vier meisjes naar de kabou-
ters (7 tot 11 jaar), negen jongens 
naar de welpen (7 tot 11 jaar) en 

twee meisjes vanuit de kabou-
ters naar de gidsen (11 tot 15 
jaar). Het overvliegen is al jaren 
een groot feest en onder het ge-
not van een heerlijk zonnetje en 
heel veel ouders was het weder-
om een groot spektakel. Ook zijn 
de nieuwe gidsen gelijk met de 
bestaande gidsengroep met de 
sleepvlet naar het eiland gegaan 
om daar op de d’Artganan te blij-
ven slapen. 

Leiding gezocht
Omdat Ti�o zoveel grote groepen 
heeft, is de scouting dringend op 
zoek naar nieuwe leiding. Ben je 
tussen de 16 en 25 jaar en vind je 
het leuk om kinderen te begelei-
den en in de buitenlucht te zijn? 
Meld je dan aan. Meer informa-
tie is te vinden op www.ti�o.nl en 
op facebook en instagram van de 
scoutinggroep.

Jeugdschaakcompetitie bij AAS
Simon lost Robert af als 
de nieuwe koploper

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 4 
oktober waren er weer vele inte-
ressante partijen te bewonderen 
in de AAS jeugdcompetitie. Het 
topduel was deze avond Robert 
tegen Simon die beide met 3 uit 
3 aan hun vierde ronde begon-
nen. Na een dubbele aanval met 
een pion kwam Simon een stuk 
voor te staan. Robert streed nog 
dapper door, maar zag een mat-
dreiging over het hoofd wat ein-
de partij betekende voor hem. 
Jasper mocht aantreden tegen 
Christiaan. Christiaan kwam een 
stuk voor te staan, maar had te 
veel tijd nodig om dit voordeel te 

Beter milieu, meer ruimte voor insecten

Berber op landelijke dag 
kinderburgemeesters
Aalsmeer - Kinderrechten, leren 
meedenken en je stem laten ho-
ren. Het waren de onderwerpen 
waarover kinderburgemeester 
Berber en 29 van haar collega’s 
over spraken op zaterdag 28 sep-
tember tijdens de landelijke dag 
van kinderburgemeesters. Met 
het manifest ‘We doen het samen’ 
spraken de kinderburgemeesters 
het voornemen uit om samen de 
stem van kinderen te laten horen.
In het Vechtstreekmuseum in 
de gastgemeente Stichtse Vecht 
heeft Berber samen met haar col-
lega’s o�cieel een pop-up ten-
toonstelling geopend, uiteraard 
met haar ambtsketen om. Aan 
het einde van de dag heeft Ber-
ber namens Aalsmeer het mani-
fest ‘We doen het samen’ onder-
tekend.
De kinderburgemeesters konden 

deze dag ook deelnemen aan al-
lerlei workshops. Deze gingen 
onder andere over wat kinderen 
nodig hebben om goed en ge-
zond op te groeien en over hoe 
de stem van kinderen beter ge-
hoord kunnen worden door vol-
wassenen. Berber had hier een 
duidelijke mening over: “Je hebt 
ouders nodig die voor je zorgen 
en vrienden waar je alles tegen 
kunt zeggen.” Uiteraard werd er 
ook lekker buiten gespeeld en 
vervolgens doorgepraat over wat 
kinderen nodig hebben om veilig 
buiten te kunnen spelen. 
Berber vertelde dat het belangrijk 
is dat speelplekken schoon zijn er 
er geen afval ligt. En minder afval 
draagt gelijk ook bij aan één van 
Berbers belangrijkste speerpunt: 
Een beter milieu met meer ruim-
te voor insecten.

Voor jeugd 12 tot en met 17 jaar
Halloweenparty bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdag 19 ok-
tober verandert het clubhuis van 
RKDES in een Scary Party Club! 
Met DJ Gijs achter de booth mag 
de jeugd van Kudelstaart (12 tot 
en met 17 jaar) de kantine op zijn 
kop zetten tijdens een griezelige 
Halloweenparty. Voor de dare de-
vils is er zelfs een creepy spook-
huis. Om een tipje van de sluier 
te lichten: voor de oud-gedien-
den van de Antoniusschool, denk 
nog maar eens aan het spookhuis 
met carnaval. Durf jij nu wel? De 
kantine is open tussen 20.00 en 
20.30 uur voor de aanvang van 
de Halloweenparty, daarna slui-

ten de deuren. Om 23.00 gaan 
ze weer open en is het feest af-
gelopen. Kaartjes kosten, inclu-
sief één consumptie, 5 euro per 
stuk en zijn in de voorverkoop bij 
Marskramer van Berkel of aan de 
deur verkrijgbaar. Vol is wel vol. 
Haal je meest scary kleding uit de 
kast (niet verplicht, wel leuk) en 
kom 19 oktober naar RKDES aan 
de Wim Kandreef. Dit feest is voor 
alle Kudelstaartse jeugd (dus niet 
alleen voor leden van RKDES). 
Voor de volledigheid: gezien de 
leeftijdscategorie Nix-18: Tijdens 
deze avond worden er geen alco-
holische dranken geschonken. 

Voor leerlingen groepen 3 t/m 8
Trainen bij RKDES voor 
schoolhandbaltoernooi
Kudelstaart - Zaterdag 2 no-
vember vindt het jaarlijks terug-
kerende schoolhandbaltoernooi 
plaats in sporthal De Bloemhof 
in Aalsmeer. Dit door handbalver-
enigingen RKDES en Green Park 
Aalsmeer georganiseerde toer-
nooi wordt altijd weer druk be-
zocht door de Kudelstaartse en 
Aalsmeerse basisscholen. Om-
dat niet alle deelnemende kin-
deren handbalervaring hebben 
is het inmiddels een leuke tradi-
tie geworden dat er door RKDES 
voorafgaand aan het toernooi 
twee trainingen worden gege-
ven. Een groep enthousiaste trai-
ners en jeugdspelers laten de kin-
deren op een speelse en actieve 
manier in korte tijd kennis maken 
met deze supersnelle to�e bal-
sport. Ook wordt er aandacht be-
steed aan de spelregels, zodat ie-

dereen klaargestoomd is voor het 
toernooi. Uiteraard mag iedereen 
meedoen met de trainingen, ook 
als je niet aan het schoolhandbal 
meedoet. Het is een leuke gele-
genheid om kennis te maken met 
handbal. 
De trainingen vinden plaats in de 
Proosdijhal in Kudelstaart op de 
woensdagen 16 en 30 oktober. 
Groep 3, 4 en 5 zijn van 15.30 tot 
16.30 uur welkom, groep 6 en 7 
van 17.30 tot 18.30 uur en groep 
8 van 16.30 tot 17.30 uur. Zit je in 
de eerste of tweede van de mid-
delbare school en wil je ook ken-
nis maken met handbal? Dan ben 
je welkom om met groep 8 mee 
te doen van 16.30 tot 17.30 uur. 
Dus trek je sportkleding en sport-
schoenen aan, neem een �esje 
water mee en kom gezellig mee-
doen!

verzilveren. Gelukkig voor Chris-
tiaan had Jasper alleen nog maar 
een koning en loper over. Aan-
gezien met deze twee stukken 
geen mat gegeven kan worden 
werd het een remise. Konrad te-
gen Luuk B. was de volgende top-
per van de avond. Beiden gingen 
lang gelijk op. Konrad had een 
gevaarlijke vrijpion op de zeven-
de rij. Luuk kon voldoende ver-
dedigers aanspreken om promo-
tie te voorkomen en nadat de-
ze dreiging was geneutraliseerd 
was het Luuk die met het punt 
aan de haal ging. Over toppers 
gesproken. Veelvoudig kampioen 
Luuk Valkering leek een gemak-
kelijke avond tegemoet te gaan 
tegen Rune. Rune speelde ech-
ter een heel solide partij en wist 
met de witte stukken Luuk zwaar 
in de problemen te brengen. Na-
dat Rune damewinst op de acht-
ste rij liet schieten, omdat hij zelf 
dacht mat te gaan, werd de par-
tij even later toch op de achtste 
rij beslist via een mat met de to-
ren en loper. Roan was nog een 
maatje te klein voor Marien, maar 
gaat steeds beter spelen en gaat 
zijn puntjes nog wel pakken. 

Het mat van Luuk, omdat het zo 
een mooie mat was.

In de partij van Merel tegen Bry-
an was het Merel die met de da-
me Bryan mat wist te zetten. Daar 
in de les daarvoor net het the-
ma dubbele aanval dame was be-
handeld zou je kunnen conclu-
deren dat Merel een snelle leer-
ling is. Dat Bryan van een meisje 
verloor wil hij absoluut niet in de 

krant lezen. Helaas Bryan! De laat-
ste partij was Maks tegen Daria. 
Daria sloeg netjes al haar gesla-
gen stukken terug, maar gaf nog 
teveel stukken weg zodat Maks 
als winnaar de partij mocht be-
eindigen.

Door Henk van Leeuwen
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Basketbalcompetitie jeugd
U12 boekt een ruime zege!
Aalsmeer - Op zaterdag 5 okto-
ber, kwart voor drie in de mid-
dag, verzamelden de spelers en 
speelsters van de U12 van Bas-
ketball Vereniging Aalsmeer om 
alweer hun derde wedstrijd van 
dit seizoen te spelen. Met zeven 
man/vrouw sterk ging het team 
op weg naar Lelystad, ondanks 
de verre reis voor deze wedstrijd 
zat de zin er goed in. Het team uit 
Lelystad stond aanvankelijk één 
plaats onder Aalsmeer. Het voor-
uitzicht was dus een spannende 
wedstrijd. Alle spelers waren ge-
brand op een goed resultaat en 
gingen ook met goede moed de 
wedstrijd in. De gedrevenheid 
die er was zorgde ook gelijk voor 
resultaat in de wedstrijd. Na het 
startsignaal opende Aalsmeer de 
wedstrijd met de eerste scores en 
kwamen op een voorsprong te 
staan, de eerste periode eindigde 
hierdoor met een stand van 0-8 
in het voordeel van Aalsmeer. De 
Flevo musketiers gaven zich ech-
ter niet zo makkelijk gewonnen 
en kwamen terug in de wedstrijd. 
Aalsmeer was hierdoor even uit 
het veld gelsagen en zo kregen 
de Flevo musketiers een kleine 
voorsprong van 17-16 aan het 
einde van de vierde periode. Met 

deze stand gingen de spelers de 
rust in. De tweede helft zou dus 
nog alle kanten op kunnen gaan. 
Bij de start van de tweede helft 
kwam Aalsmeer met nog meer 
energie het veld op. Aalsmeer 
bleef knokken voor elke bal en er 
werd goed met elkaar samen ge-
speeld waardoor de kansen meer 
konden worden benut. Aalsmeer 
begon uit te lopen en kwam aan 
het einde van de vijfde periode 
op 17-28 voorsprong. De spelers 
van Aalsmeer konden de over-
winning nu ruiken, waardoor ze 
alleen maar harder bleven vech-
ten voor elke bal. Door het goed 
met elkaar overspelen en de snel-
le passes die gegeven werden 
creëerde Aalsmeer kans na kans 
die er ook achter elkaar in bleven 
gaan. 
De score liep langzaam op in het 
voordeel van Aalsmeer en het 
werd duidelijk dat Aalsmeer de 
betere partij was. Tot grote blijd-
schap van alle spelers hebben zij 
hun eerste wedstrijd gewonnen 
met 26-50.
De volgende wedstrijd van de 
U12 wordt gespeeld op zondag 
13 oktober om 13.00 uur en is 
‘thuis’ in sporthal De Proosdijhal 
in Kudelstaart.

Voetbal jeugd
Onnodig verlies FCA JO17-1
Aalsmeer - Zaterdag 4 oktober 
speelden de FCA boys 17-1 thuis 
tegen de boys 17-1 van Sporting 
Martinus uit Amstelveen. In heer-
lijk droog en fris voetbal weer 
startten de FCA boys sterk aan de 
wedstrijd. In de vijfde minuut had 
dit al resultaat. Uit een mooie FCA 
aanval over diverse spelers was 
het Daan die met een droge knal 
FCA op voorsprong zette: 1-0. Na 
dit doelpunt golfde het spel heen 
en weer. In de 30e minuut wist 
Sporting Martinus uit een mooie 
aanval de gelijkmaker te scoren: 
1-1. Beide teams bleven knokken 
voor een beter resultaat. In de 
35e minuut werd FCA buitenspe-
ler Ties door een teamgenoot ge-
lanceerd. Ties ging met een enor-
me rush op het Sporting Martinus 
doel af en gaf de Sporting Marti-
nus keeper geen schijn van kans 
en scoorde: 2-1. Voor FCA was het 
erg zuur dat Sporting Martinus 

in de zelfde minuut gelijk maak-
te: 2-2. Een lange Sporting Mar-
tinus bal werd door de FCA ver-
dediging verkeerd beoordeeld 
en daar wist een snelle Sporting 
Martinus aanvaller wel raad mee. 
Tot de rust werd er niet meer ge-
scoord. 
Na de rust zette Sporting Marti-
nus de FCA verdediging gelijk on-
der druk. In de 8e minuut scoorde 
Sporting Martinus uit een mooie 
aanval 3-2. Het leek wel of FCA 
de kluts kwijt raakte. Het samen-
spel werd slechter, onzorgvuldi-
ger en de lange bal werd gehan-
teerd. Dit speelde Sporting Marti-
nus in de kaart, de Amstelveners 
verdedigden met verve hun voor-
sprong en gaven dit niet meer 
uit handen. De hele wedstrijd in 
ogenschouw nemend had een 
gelijkspel wel op zijn plaats ge-
weest, jammer boys!
Verslag en foto: Ruud Meijer

Een grimmig duel tussen FCA speler Jeremy en tegenstander.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - A.M.V.J. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - W.V.-H.E.D.W. 5 11.45 u
FCA 3 - Zuidoost/United 14.30 u
U.N.O. 3 - F.C.A. 4 16.30 u
IJmuiden 6 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A.35+1 – A.G.B. 35+1 14.30 u
FCA 45+1 – Parkstad 45+2 14.30 u
Vrouwen
Buitenveldert V1 - FCA V1 14.15 u
O.S.V. V1 - F.C.A. V3 12.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - A.M.V.J. V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - sv.De Meer 1 14.30 u

Ouderkerk 3 - S.C.W. 2 12.15 u
S.C.W. 3 - Argon 8 14.30 u
H.B.C. 3 - S.C.W. 4 11.15 u
SCW 45 +1 - Roda 45+1 14.30 u

Zondag 13 oktober:
F.C.AALSMEER
R.K.D.E.S. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Portugal A’dam 2- FCA 2 14.00 u
GeuzenM’meer 7 - FCA 4 13.15 u 
Legm.vogels 3 - F.C.A. 5 12.00 u 

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 - O.N.A. 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 4 – Zeeburgia 4 12.00 u
Sv.K.D.O. 4 - R.K.D.E.S. 5 14.00 u

Voetbalweekend: Winst, verlies en gelijk

Zondag RKDES tegen FCA!
Aalsmeer - Wisselende voet-
balsuccessen afgelopen week-
end voor de eerste teams van FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. 
Terwijl de zaterdag-voetballers 
genoten van een droge, zonnige 
dag, kregen de zondag-voetbal-
lers te maken met �inke regen-
buien en harde wind. Hoe geva-
rieerd kan het weer in één week-
end zijn! Gevarieerd zijn ook de 
uitslagen. FC Aalsmeer zaterdag 
ging 5 oktober op bezoek bij ASV 
Arsenal. Aalsmeer wist op 1-0 
voorsprong te komen, ASV Ar-
senal maakte gelijk en lange tijd 
leek 1-1 de eindstand te worden. 
In de laatste minuten van de wed-
strijd wist Arsenal toch nog langs-
zij te komen en wachtte FCA niet 
anders dan met 2-1 verlies terug 
naar Aalsmeer te gaan. Thuis aan 
de Beethovenlaan voetbal kijken 
kon deze zaterdag ook. Het eer-
ste damesteam van FCA nam het 
op tegen DVVA en met succes: 
2-0 winst! Ook thuis, maar dan op 
6 oktober, speelde FCA zondag 
tegen Voorschoten’97. De trouwe 
fans kregen een wedstrijd te zien 
met twee gezichten. In de eerste 
helft speelde Aalsmeer niet al te 
best en werden veel fouten ge-

maakt. Voorschoten pro�teerde 
hiervan en wist twee keer te sco-
ren. De rust ging Aalsmeer met 
0-2 achterstand in. De tweede 
helft toonde een ander Aalsmeer. 
Er werd met volle honderd pro-
cent inzet gestart en dit resulteer-
de al na enkele minuten in een 
doelpunt: 1-2. Er werd beter ge-
voetbald en een tweede tre�er 
leek haalbaar. In de 65ste minuut 
was het raak: 2-2. Door beide 
ploegen is daarna, ondanks doel-
pogingen, niet meer gescoord. 
2-2 Was ook de eindstand. RKDES 
Kudelstaart reisde zondag af naar 
Bloemendaal. Lange tijd hield 
deze wedstrijd de 0-0 brilstand, 
maar het was uiteindelijk Bloe-
mendaal die het net wist te vin-
den: 1-0. RKDES met verlies terug 
naar Kudelstaart.

Zondag RKDES tegen FCA
Aanstaande zondag 13 oktober 
wordt het vast druk aan de Wim 
Kandreef. De derby FC Aalsmeer 
en RKDES wordt in Kudelstaart 
‘uitgevochten’. De wedstrijd be-
gint om 14.00 uur en uiteraard 
hopen beide teams op veel aan-
moediging.
Foto: www.kicksfotos.nl

Dartcompetitie op dinsdagavond
Wie stopt Ben van Dam?
Aalsmeer - Dinsdagavond was 
zo een dartavond waar iedereen 
van iedereen zou kunnen win-
nen. Jacco Piet was weer een van 
de aanwezigen en hij won in de 
poule twee partijen, maar verloor 
nipt van Ben van Dam. In de an-
dere poule eindigde Kees de Lan-
ge bovenaan maar de andere drie 
spelers behaalden een gelijk aan-
tal punten. Iwan van Egdom had 
gewonnen van Hans Dolk maar 
verloor met 2-1 van Kees. Hans 
had wel met 2-0 van Gerben de 
Vries gewonnen. Om te bepalen 
wie doorging naar de winnaars-
ronde moesten Iwan, Hans en 
Gerben in één beurt met drie pij-
len de hoogste score zien te ha-
len en Iwan bleek hierin het bes-
te. Zo kwam hij voor het eerst bij 
de top vier en daar was hij zeer 
happy mee. Ben en Jacco bleken 
echter te sterk voor Iwan maar 
met de vierde plek kon zijn avond 

niet meer stuk. Kees won van Jac-
co en zo belandden Kees en Ben 
in de �nale. Dat is altijd een ner-
veuze bedoening, maar Ben wist 
de klus weer te klaren. In het al-
gemene klassement staat Ben nu 
dan ook bovenaan. In de verlie-
zersronde was het een ontspan-
nen partij tussen Peter Bakker, 
Hans Dolk en Gerben de Vries, 
drie man tegelijk in één partij. De 
scores waren hier bijzonder laag 
zodat er hard om gelachen kon 
worden en de grappen waren 
niet van de lucht.
Er wordt alweer uitgekeken naar 
de volgende dartavond op de 
dinsdag in buurthuis ‘t Middel-
punt aan de Wilhelminastraat. Ie-
dere dartliefhebber vanaf 16 jaar 
is welkom. De aanvang is 20.00 
uur en deelname kost 2,50 eu-
ro per avond. Voor beginners zijn 
eventueel proefpijlen beschik-
baar. 

Veldkorfbalcompetitie
Veerkrachtig VZOD krijgt 
loon naar werken
Kudelstaart - Tussen alle dage-
lijkse regenbuien door werd er af-
gelopen zaterdag 5 oktober on-
der een lekker najaarszonnetje 
gekorfbald door VZOD/FIQAS te-
gen DKV Victoria. De Kudelstaar-
ters staan in de onderste regio-
nen gepositioneerd maar hebben 
daarmee wel gelijk de vier sterk-
ste tegenstanders uit de poule 
gehad. De tijd om te oogsten lijkt 
dus nu aangebroken, te beginnen 
met DKV Victoria. Na de eerste te-
gengoal was het de beurt aan 
het team van trainer/coach Frank 
Dankelman. Laura Viet schoot er 
vlijmscherp een vrije bal in waar-
na Vincent Algra met twee tref-
fers VZOD/FIQAS op voorsprong 
schoot: 3-1. Deze marge bleef ge-
handhaafd tot de rust waarbij de 
ploegen beurtelings wisten te 
scoren. Uiteindelijk werd de rust 
bereikt met een stand van 8-6 en 
kon het VZOD-publiek zich opma-
ken voor een spannende twee-
de helft. Een helft die voor beide 
ploegen stroef begon. Erg slor-
dig in de passing, slecht verzorg-
de rebound en weinig scherpte 
in de schoten. Uiteindelijk ont-
trok DKV Victoria zich als eerste 

aan deze malaise en wist twee-
maal te scoren. VZOD/FIQAS kon 
dus weer opnieuw beginnen en 
het goede spel van de eerste helft 
leek te zijn verdwenen. Een soort 
angst dat in een team sluipt, als 
je dreigt te winnen. Terwijl je juist 
een onderliggende tegenstan-
der het gevoel moet geven dat er 
niets te halen valt. Gelukkig pak-
te het jonge team de draad weer 
op en was het Frank te Riele die 
VZOD/FIQAS weer op tijd op het 
juiste spoor bracht: 9-8. Je�rey 
Kunst nam dit over en knalde de 
10-8 binnen. DKV Victoria lag op 
zijn rug en opnieuw Algra maak-
te de verdiende 11-8. DKV Victo-
ria scoorde nog wel tegen, maar 
te Riele, die ook verdedigend een 
luis in de pels was voor de tegen-
stander, zette de 12-9 eindstand 
op het scorebord. Opluchting en 
blijdschap maakte zich meester 
van het team, die het harde wer-
ken van de laatste weken einde-
lijk beloond zag worden. Een wel-
kome opsteker voor de komende 
week waarin VZOD/FIQAS afreist 
naar Maasdijk waar het om 15.30 
uur mag opnemen tegen Dijkvo-
gels.

Tweede plaats in Langweer
Derde plaats op NK voor 
Sloeproeiers Aalsmeer
Aalsmeer - De laatste wedstrijd in 
het Nederlands Kampioenschap 
sloeproeien vond afgelopen zater-
dag 5 oktober plaats in Langweer 
in Friesland. Met bijna 100 sloepen 
aan de start een mooie afsluiting 
van het seizoen voor de Hoofd-
klasse. Ook een spannende afslui-
ting, want er maakten maar liefst 
vijf sloepen nog kans op de der-
de plaats in het Nederlands Kam-
pioenschap. En één daarvan was 
de Polyester uit Aalsmeer. De race 
had dit jaar een afstand van 15,250 
kilometer en ging over open wa-
ter en brede sloten in Langweer. 
Met een licht windje en een klei-
ne stroming was het een mooie 
race om te roeien voor het team 
uit Aalsmeer. Om 13.07 uur mocht 
de Polyester van start voor deze 
wedstrijd. Tussen iedere sloep zat 
1 minuut starttijd en twee grote 
concurrenten voor het Westein-
der Sloeproei Team waren eerder 
gestart. Het werd dus jagen en in-
lopen op beide sloepen. Als bei-
de sloepen ingehaald werden, zou 
het team voor ze in de uitslag ein-
digen. Een duidelijk doel dus. Het 
eerste stuk van de route is over 
het open water en ging voor de 
wind. De snelheid ging omhoog 
richting 9.4 kilometer per uur, de 
mannen uit Aalsmeer waren los 
en gingen duidelijk voor een goe-
de klassering. Het tweede stuk van 
de route ging tegen de wind in en 
hier werd uiteindelijk mooi gepro-
�teerd van een snellere sloep uit 
Amsterdam. Het team bleef achter 
deze sloep roeien en beet zich vol-

ledig vast in de snelheid van de-
ze sloep. Hierdoor bleef de snel-
heid dicht tegen de 9 kilometer 
per uur aan zitten. Het laatste stuk 
was weer voor de wind over het 
open water terug naar de �nish. 
Inmiddels was de concurrent uit 
Hoogmade al ingehaald en de 
tweede concurrent lag in zicht. Ie-
dereen werd volledig opgejut om 
de laatste 3 kilometers alles te ge-
ven. En dat werd gedaan; meer 
‘dood dan levend’ �nishte het 
team in 1 uur, 40 minuten en 56 
seconden in Langweer, net ach-
ter de tweede concurrent. En dan 
is het altijd afwachten, hoe heeft 
de rest het gedaan? Het voelde 
goed bij het team uit Aalsmeer, 
want de gemiddelde snelheid 
was zeer hoog geweest. De uit-
slag was prachtig; het Westeinder 
Sloeproei Team eindigde in Lang-
weer op een fantastische twee-
de plaats, maar 56 seconden ach-
ter de eerste plaats. En door deze 
uitslag, werd direct de overall der-
de plaats in het Nederlands Kam-
pioenschap 2019 vastgelegd. Een 
prachtig resultaat, wat aan het be-
gin van het seizoen ook de doel-
stelling was geweest, is dus be-
haald. Het Westeinder Sloeproei 
Team voor het NK bestaat uit Ste-
fan Buskermolen, Robbert Mae-
kel, Michiel Buskermolen, Mar-
cel van Haasteren, Jeroen Baars, 
Dirk de Graaf, Sjors Buskermolen, 
Michel Moerkerk, Jos Buskermo-
len, Dennis van Haasteren, Marcel 
Meiland en Ronald Stolwijk. Klas-
se mannen!

Klaverjassen en hartenjagen
Prima scores tijdens 2e 
kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Op de tweede kaart-
avond van FC Aalsmeer waren er 
twee oudgedienden die met het 
mooie aantal van 5627 punten de 
eerste prijs in ontvangst konden 
nemen en opgewekt de thuisreis 
aanvaarden, met de veelzeggen-
de woorden: “Jullie zijn nog niet 
van ons af.” Jan Damen en Gerie 
v.d Dool waren zeer in hun nop-
jes. Het was deze tweede vond 
weer net zo druk (of niet) als de 
eerste maal en dus kan en moet 
het iets drukker worden, want 
ruimte is er genoeg en de prij-
zen en de bediening is ook altijd 
prima in orde. Er was een mooi 
aantal hartenjagers en daarvan 
was Roel Hopman de winnaar 

met 139 punten. Op twee Mar-
cel Schijf met 153 punten en op 
drie Esther van der Hoorn met 
162 punten. De troostprijs was 
voor Sjaak Schijf met 261 pun-
ten. Het klaverjassen is dus ge-
wonnen door Gerie v.d. Dool en 
Jan Damen met 5627 punten, ge-
volgd door Rob Koers en Kemp 
Reurekas met 5348 punten en 
op drie Jack van Muijden en An-
dre de Vries met 4883 punten. De 
troosprijs is uitgereikt aan Hen-
nie Spaargaren en Wim Ruts met 
3621 punten. De volgende kaart-
avond is vrijdag 18 oktober in het 
clubgebouw van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. Aanvang: 
20.15 uur Aanwezig: 20.00 uur.
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BeNe League handbal
Zaterdag Greenpark Heren 
tegen Hubo Initia Hasselt
Aalsmeer - De redactie biedt 
bij deze haar excuses aan. In de 
krant van donderdag (3 okto-
ber) werd voor zaterdag 5 okto-
ber een spannende ‘pot’ hand-
bal in de BeNe League aangekon-
digd: Greenpark Aalsmeer Heren 
1 tegen Achilles Bocholt. Welis-
waar in België, maar toch. Sorry 
voor degenen die de weekend-
tas al gepakt hadden om op weg 
te gaan naar de Zuiderburen. De 
wedstrijd is namelijk al gespeeld, 
afgelopen woensdag 2 oktober.
Helaas nog meer ‘slecht’ nieuws. 
Aalsmeer heeft opnieuw verlo-
ren. De wedstrijd ging de eer-
ste tien minuten gelijk op, maar 
daarna kwam Acchilles Bocholt 
op stoom. Met rust was het 18-
12 voor de Belgische ploeg. 
Aalsmeer wist in de tweede helft 
nog één keer goed terug te ko-
men, maar Bocholt liet het tij niet 
meer keren. Tien minuten voor 
tijd was de stand 30-25, het �uit-
signaal klonk bij 37-31. De man-
nen van coach Bert Bouwer ver-

trokken met verlies weer naar 
Aalsmeer.
Overigens werden zaterdag 5 ok-
tober wel diverse BeNe League 
handbalwedstrijden gespeeld 
her en der in het land en in de 
‘eigen’ Bloemhof kwamen He-
ren 2 en Dames 1 van Greenpark 
Handbal in actie. De avond start-
te met Heren 2 tegen Olympia 
‘89. De teams waren aan elkaar 
gewaagd, maar het was Aalsmeer 
dat de winst pakte: 29-26 (rust 14-
12). Hierna wachtte de wedstrijd 
Dames 1 Greenpark tegen BFC. 
Aalsmeer kwam er niet echt aan 
te pas, eindstand 10-25 voor BFC.
De Greenpark Aalsmeer handbal-
lers komen weer in actie voor de 
BeNe League (ronde zeven) op 
zaterdag 12 oktober. Hubo Ini-
tia Hasselt komt op bezoek in De 
Bloemhof aan de Hornweg. De 
wedstrijd begint om 19.15 uur. 
Noteer in de agenda en neem 
plaats op de tribune, want de 
handballers kunnen veel support 
gebruiken!

Windsurf Club Aalsmeer
Regen, wind en kou bij 
Grote Prijs van Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
6 oktober vond onder frisse om-
standigheden de Grote Prijs van 
Aalsmeer plaats op de West-
einderplassen. Ondanks de ve-
le regen en de lage tempera-
tuur mochten toch nog zo’n tach-
tig windsurfers welkom gehe-
ten te worden. Het echte herfst-
weer deerde hen niet en ze gin-
gen vol enthousiaste het water 
op om vooral snelle tijden neer te 
zetten. Er stond ook nog een ste-
vige bries, dus voor de windsur-
fers zaak om goed te manoeuvre-

ren. Onder de groep deelnemers 
waren ook enkele windsurfers 
die mee mogen gaan doen aan 
de Europese Kampioenschap-
pen. Eén van hen na a�oop: “Het 
was een goede training in aan-
loop naar het EK.” De regen was al 
met al de grootste tegenstander. 
Wind weten windsurfers te waar-
deren en tegen de kou zijn hele 
goede pakken! Het bestuur van 
Wind Surf Club Aalsmeer kijkt te-
rug op toch een geslaagde Gro-
te Prijs.
Foto: www.kicksfotos.nl

Waterpolocompetitie
Oceanus Heren 1: Eerste 
3 punten een feit! 
Aalsmeer - Oceanus Heren 1 ver-
loor vorige week de eerste com-
petitiewedstrijd, maar afgelo-
pen zaterdag was er een kans om 
dit recht te zetten. Tegenstander 
in zwembad De Waterlelie was 
een oude bekende, DAW uit Alk-
maar. In het verleden waren de 
ploegen altijd zeer aan elkaar ge-
waagd en ook in deze wedstrijd 
was het krachtsverschil miniem. 
In de eerste periode pakte Ocea-
nus de eerste voorsprong via Re-
mon den Hollander. Arjen Loef en 
Dennis Reijnders scoorden ook, 
maar DAW wist er vier te maken. 
Zo leek de eerste periode in 3-4 
te eindigen, maar keeper Stanley 
Moolhuijsen besloot in de laatste 
seconde een schot vanuit eigen 
doel op het vijandelijke doel 25 
meter verderop te wagen en met 
succes: 4-4 derhalve. In de twee-

de periode namen de Aalsmeer-
ders een kleine voorsprong (8-
7). De jeugdige Yoni Joor vond 
het net twee keer en ook Richard 
van de Burgt en Istvan Spaarga-
ren scoorden. In de derde perio-
de kwam DAW nog een keer ge-
lijk, maar daarna was het eerst 
Dennis met zijn tweede en daar-
na Kevin Melman met maar liefst 
drie doelpunten op rij. In de laat-
ste periode leek met de 13-10 van 
Richard de wedstrijd beslist, maar 
in de laatste minuut kwam DAW 
toch nog terug tot 13-12. In de 
hectische slotfase wist de verde-
diging van Oceanus stand te hou-
den en waren de eerste drie pun-
ten in de competitie een feit!
Overige uitslagen:
Het Y 3 – Heren 2: 10-10
Heren 3 – Het Y 4: 9-7
De Amstel 1 - Dames 2: 4-4

Kudelstaart - Vorige week za-
terdag was in het Dorpshuis van 
Kudelstaart de tweede speel-
avond van dartclub Poel’s Eye. 
De opkomst was met 36 deelne-
mers uitstekend. De winnaar van 
de vorige speelavond, Danny de 
Hartog, bereikte nu de halve �-
nale, net als Gerard Bak. Danny 
werd echter vakkundig uit de �-
nale gehouden door John Gul-
demond. Vorig seizoen won John 
de eerste speelavond van het sei-
zoen, nu mocht John zich opma-
ken voor zijn derde �nale ooit. 
Het werd echter de avond van Re-
ne Kruit. In de afgelopen twee sei-
zoenen bereikte hij twee keer de 
�nale, maar na twaalf lange jaren 
won hij dan eindelijk weer eens, 
een prima prestatie. Het was zijn 
tiende overwinning ooit. In het 
tweede niveau bereikten Johan 
Witte en Huib Gootjes net als de 
vorige speelavond de halve �na-
le. In tegenstelling tot toen be-
reikte Johan nu niet de �nale, 
want die ging tussen Tim van de 
Poel en Raymond van de Weiden. 
Hoewel Raymond deze avond 
met een prachtige �nish van 140 
de hoogste uitgooi van de avond 
had ging de winst uiteindelijk 
naar Tim. Er waren nog twee ni-
veaus, hierover volgt volgende 
week een verslag. 

Volgende week speelavond
Volgende week vrijdag 18 okto-
ber is de volgende speelavond 

van de Poel’s Eye met hopelijk 
weer veel nieuwe gezichten. Elke 
darter kan zonder opgave voor-
af meedoen, de Poel’s Eye is laag-
drempelig en geschikt voor al-
le niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook niet 
voor niets: “Zoveel mogelijk dar-
ten, op zoveel als mogelijk het ei-
gen niveau.” Deelname is geheel 
vrijblijvend en houdt geen ver-
plichtingen voor later in het sei-
zoen in. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl nog meer informatie. 

Na twaalf jaar wint Rene Kruit 
weer.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Rene Kruit maakt na 12 
jaar decimaal vol

Staande ovatie voor Nils Eekhoff
Sterk seizoenslot renner 
Edwin Commandeur
Aalsmeer - De Aalsmeerder 
Edwin Commandeur heeft afge-
lopen zaterdag op de slotdag van 
het Nederlandse wielerseizoen 
nog een knappe vijfde plek be-
haald in de categorie sportklas-
se. Commandeur was in Assen-
delft achter vier koplopers de 
beste sprinter van een achtervol-
gende groep. Er waren 71 renners 
van start gegaan. Eveneens in As-
sendelft eindigde Jordy Busker-
molen uit Kudelstaart als vijftien-
de in het o�cieuze nationale cri-
teriumkampioenschap. Winnaar 
Jesper Rasch klopte twee mede-
vluchters in de sprint. Voor Jor-
dy Buskermolen wacht nu het 
strandraceseizoen. De openings-
wedstrijd is de marathon tussen 
Hoek van Holland en Den Helder 
op zondag 27 oktober. De veld-
rijders kunnen komende zondag 
13 oktober bij het zwembad van 
Nieuwveen/Korteraar al aan de 
slag in de eerste wedstrijden van 

de Amsterdamse veldritcompe-
titie. De eerste start is om 10.30 
uur, renners in de A-klasse begin-
nen om 13.30 uur.

Sterke prestatie
Na zijn diskwali�catie als wereld-
kampioen bij de beloften in Enge-
land had Nils Eekho� afgelopen 
weekeinde welkome wedstrijd-
rust. De renner uit Rijsenhout was 
vorige week wel aanwezig op een 
bijeenkomst van zijn Team Sun-
web in het nieuwe hoofdkantoor 
in Deventer. Hij werd er door ren-
ners, rensters en personeel ont-
vangen met een staande ovatie. 
Ook werd hem, als waardering 
voor zijn sterke prestatie in En-
geland, een aandenken aange-
boden. Komende zondag 13 ok-
tober sluit Eekho� zijn seizoen af 
als deelnemer aan de profklassie-
ker Parijs-Tours. Beelden van de-
ze wedstrijden zijn te zien op de 
Vlaamse televisie en Eurosport 2.

Voor verenigingen en instellingen
Kienavond bij Stichting 
Supporting Kudelstaart
Kudelstaart - De Stichting Sup-
porting Kudelstaart bestaat dit 
jaar 50 jaar en organiseren dit 
jaar voor de tweede keer op vrij-
dagavond 18 oktober een vereni-
ging-sponsorkienavond. Op de-
ze speciale kienavond kan voor 
20 euro een kienboekje gekocht 
worden. Van dit bedrag mag 15 
euro geschonken worden aan 
een vereniging of instelling in 
Kudelstaart of Aalsmeer. Er wor-
den deze avond es ronden ge-
speeld. S.S.K. zorgt voor een fan-
tastische en volle prijzentafel. D.J. 
Ronald Wegbrands is deze avond 

aanwezig en zal zorgen voor de 
spannende toon. Wie geen enke-
le binding heeft met een vereni-
ging of instelling in Kudelstaart of 
Aalsmee maar wel graag wil kie-
nen, is natuurlijk ook van harte 
welkom. 
Dus, steun een vereniging of in-
stelling én maak kans op een 
mooie prijs. Kom naar deze ge-
zellige kienavond in het Dorps-
huis van Kudelstaart en neem de 
buurvrouw, buurman, opa, oma, 
broer, vriendin of vriend mee. 
Zaal open vanaf 19.30 uur. Aan-
vang 20.00 uur. 

In Memoriam:
Peter de Jong was een 
echt Kalend Pionnetje
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 5 oktober is een Kalend Pi-
onnetje van het eerste uur begra-
ven, Peter de Jong (63) moest zich 
gewonnen geven aan een ploer-
tige spierziekte die zich zo’n 30 
jaar geleden voor het eerst open-
baarde. Dat moet kort na de start 
van Kudelstaarts schaakclub ge-
weest zijn waar Peter vanaf dag 
één deel van uitmaakte. Dat hij 
kon schaken werd al rap duidelijk, 
want dat eerste jaar werd hij als 
nieuwbakken Kudelstaarter afge-
tekend derde, een prestatie die 
in de volgende jaren nog enkele 
keren werd herhaald. Veel leuker 
was dat hij op elk gebied moeite-
loos meedeed. Om je staande te 
houden bij het Kalende Pionne-
tje moest je naast het kennen van 
de schaakregels (dat was schaak-
technisch gezien genoeg) ook 
verstand hebben van belangrij-
ke zaken als voetbal (doorgaans 
moest de derde helft met voet-
balverhalen worden gevuld) en 
ook aan de bar moest je je man-
netje kunnen staan. In het boek 
‘Schaakportretten’ van clubge-
noot Mladen Cicek verhaalde Pe-
ter zelf over de mix van schaken, 
bier en gezelligheid in het verhaal 
de koning en de prins:
“Op 5 september 1988 werd er 
een schaaksimultaan georgani-
seerd tussen ´t Kalende Pionne-
tje en andere schaakliefhebbers 
tegen grootmeester John van der 
Wiel in een tent op het voorma-
lige RKDES-terrein. Ondanks de 
verpletterende collectieve neder-
laag was het heel gezellig. Van 
der Wiel lust er ook wel een paar. 
Enigszins aangeschoten keerde ik 
om twee uur ‘s nachts huiswaarts. 
Mijn hoogzwangere vrouw was 
niet blij met mij: ‘Hoe kan je nou 
zo thuiskomen? Stel je voor dat 
we naar een ziekenhuis moesten!’
Om half vier braken de vliezen 
en ik was in één klap nuchter. Die 
dag om half vijf werd onze zoon 
Erik geboren. Deze avond met 
´t Kalende Pionnetje zal ik nooit 
meer vergeten.”
Als tegenstander was Peter een 
genot om tegen te spelen, nooit 
viel er maar één onvertogen 
woord, hij was altijd sportief, bij 
winst en verlies. Het feit dat we 
geen van allen morgen wereld-
kampioen zouden worden was 

ons wel duidelijk maar er liepen 
af en toe mensen rond die de 
hoop nog niet hadden opgege-
ven. Zo bijvoorbeeld bij een zaal-
voetbal/snelschaaktoernooi in 
Eindhoven waarbij het Kalende 
Pionnetje alle zaalvoetbalwed-
strijden won (Peter was de wijze 
coach: “De bal moet in dat doel 
mannen!”) en alle snelschaakpar-
tijen verloor tegen de absolute 
schaaktop van Nederland was Pe-
ter getuige van het einde van een 
snelschaakpartij tussen twee top-
pers waarbij een van de spelers 
luidruchtig verzuchtte een slech-
te zet te hebben gespeeld. On-
danks het feit dat je je niet met 
andermans partij mag bemoei-
en ontglipte Peter in absolute on-
schuld – hulpvaardig als hij was: 
“dat geeft niks joh, maakt niet uit, 
je vlag is toch al gevallen!” De be-
trokken speler ontplofte ter plek-
ke. Dit kenmerkte Peter zoals de 
club hem kende: door en door 
goed, ongelofelijk positief inge-
steld, absoluut geen poeha en 
soms een tikje naïef.
Door zijn ziekte viel het Peter 
zwaar de laatste jaren van het be-
staan van het Kalende Pionnetje 
te blijven schaken en hij moest 
noodgedwongen verstek laten 
gaan. Het schaken lukte eenvou-
digweg niet meer.
De club is enkele jaren geleden 
opgehouden en samengegaan 
met Schaakclub Aalsmeer en een 
van de laatste Kalende Pionnetjes 
in hart en nieren heeft nu de strijd 
voorgoed moeten staken. Wij 
wensen zijn (aller)naasten veel 
sterkte en uit het hart kan ik na-
mens alle oud Kalend Pionnetjes 
zeggen dat het een genot was je 
als teamgenoot en mens te heb-
ben gekend.
Peter Verschueren

ZABO ronde twee in 
De Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagavond 12 
oktober wordt de ZABO zaalvoet-
bal competitie voortgezet met de 
tweede speelronde van het nieu-
we seizoen. Speelronde twee 
vindt plaats in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Publiek is 
van harte welkom en de toegang 
tot de tribunes van de sportzaal 
is gratis. De zaalvoetbal-avond 
start om 19.00 uur met de wed-
strijd Joga Bonito tegen het team 
van Woei. Vervolgens begint om 
19.45 uur het duel tussen Polonia 
Aalsmeer en International Smo-

kers Team. Om 20.30 uur is de af-
trap bij Amsec Piller tegen Street 
Football Team en om 21.15 uur 
tot slot de partij tussen Football 
Fanatics en Green Fingers Uit-
zendbureau.

Stand vooraf:
Polonia Aalsmeer 1-3, Amsec Piller 
1-3, Joga Bonito 1-3, Football Fa-
natics 1-3, Woei 1-0, Green Fingers 
Uitzendbureau 1-0, International 
Smokers Team 1-0, Street Foot-
bal Team 1-0. Meer informatie is te 
vinden op www.zaboaalsmeer.nl

Winst Yvonne en 
Jopie bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 3 oktober is het kla-
verjassen gewonnen door Yvonne 
van Schuilenburg met 5172 pun-
ten, op twee is Riet Pothuizen ge-
eindigd met 5071 en plaats drie 
was voor Coby Bouwmeester met 
4876 punten. Bij het jokeren was 
Jopie de Grauw deze week met 
169 punten de beste, gevolgd 

door Bets Teunen met 314 punten 
en Trudy Knol met 942 punten. De 
ouderensoos is nog op zoek naar 
enkele nieuwe leden. Klaverjas-
sen en jokeren staan wekelijks op 
het programma. Belangstelling? 
Kom gerust eens kijken. Voor in-
lichtingen kan contact opgeno-
men worden met mevrouw R. Pot-
huizen via 0297- 340776.

Winst heren bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De eerste wedstrijd 
voor het kampioenschap van de 
Hornmeer is afgelopen vrijdag 4 
oktober gespeeld bij buurtver-
eniging Hornmeer. Na de smade-
lijke nederlaag van vorige week 
hebben de heren revanche ge-
nomen op de dames. Paolo Mo-
lia werd eerste met 5850 pun-
ten, Fred Maas tweede met 5573 
punten en Gerard Presser derde 
met 5296 punten. Zelfs de poe-
delprijs kwam in het bezit van de 
heren. De trotse winnaar was Ge-
orge Lemmerzaal met 3788 pun-
ten. Komend vrijdag 11 oktober is 
er weer koppelkaarten. Iedereen 
is van harte welkom in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open voor 
ko�e, thee en inschrijving vanaf 
19.30 uur. 

Ben winnaar van 
kwart marathon

Aalsmeer - Op zaterdag 5 okto-
ber is bij buurtvereniging Horn-
meer een kwart marathon kla-
verjassen gespeeld. Het was Ben 
Scharrelberg die zijn collega’s, na 
een zeer spannende wedstrijd, te 
slim af was. Met 10.245 punten 
was hij de trotse winnaar. Met 54 
punten minder was het Wim de 
Rijk die de tweede prijs in ont-
vangst mocht nemen. Op de der-
de plaats eindigde Paul Schouten 
met 10.059 punten. Al met al een 
zeer geslaagde marathon.
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Ruud wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is op woensdag 16 
oktober in het Parochiehuis aan 

Eerste clubavond na seizoenstop
Weinig hoge scores bij 
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Zonder vloerbedek-
king en plafond (en ander licht) 
werd de eerste clubavond van ok-
tober afgelopen donderdag ge-
sjoeld in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De verbouwing begint 
op te schieten, dus op 2 novem-
ber kan in het vernieuwde Dorps-
huis het koppeltoernooi gehou-
den worden. Op de clubavond 
van 3 oktober waren de bakken 
erg stroef door de vochtigheid en 
zorgde dus voor weinig hoge sco-
res deze avond. Alleen Wim Voor-
bij en Petra Houweling konden 
één keer een 152 behalen. Mah-
jan Yari behaalde met 25 punten 
de hoogste score van de avond.
In de Hoofdklasse behaalde Kees 
Kuypers de hoogste eer, gevolgd 
door Tiny Amsing en Albert Ge-
leijn. In de A-klasse wist Karin 
Dijkstra op één te eindigen, ge-
volgd door Wim Eijlers en Mar-
ja Springin’tVeld. In de B-klasse 
was Pim van der Meer de beste, 
gevolgd door Sjaak Siebeling en 
Jacob van ‘t Hof. In de C-klasse 
de eerste plaats voor Mahjan Ya-
ri, gevolgd door Maria Baggen en 
Klaas van Leeuwen. 

Bekerwedstrijd
De eerste bekerwedstrijd van het 

seizoen (elke laatste zaterdag van 
de maand) is 28 september ge-
sjoeld in Beneden-Leeuwen. Bij 
de Heren won Herman Depen-
brock. Patrick Haring scoorde 
een mooie 6e plaats. De andere 
Aalsmeerders werden 15e (Cock 
Tukker), 21e (Wim Voorbij) en 27e 
(Tim van Tiem). Bij de Dames won 
Elly Mensen, met Joke Schagen 
op de 19e plaats. De volgende 
competitieavond (met jaarverga-
dering) is op de donderdag 17 ok-
tober en begint om 20.00 uur in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Kijk 
voor uitslagen en informatie op: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Karin Dijkstra eerste in A-Klasse tij-
dens de clubcompetitie.

Dammen in ‘t Fort De Kwakel
Huzarenstukje gebroeders 
Jos en Kees Harte bij K&G

per Adrie Voorn kon niet tot winst 
komen tegen nestor Leo Hooger-
vorst, maar Adrie kwam er met 
remise nog genadig af. Als eni-
ge eerste teamspeler kwam Wim 
Keessen tot winst tegen het ma-
nusje van alles van K&G, Bert van 
Wermeskerken. Geen goede ge-
nerale voor het eerste team dat 
aanstaande maandagavond 14 
oktober de eerste wedstrijd in de 
hoofdklasse van Noord-Holland 
gaat spelen. Damclub Enkhuizen 
komt dan op bezoek in ’t Fort, 
komt dat zien. Vanaf half acht 
staan de deuren open, nieuwe le-

den zijn van harte welkom en van 
levensbelang voor de 92 jarige 
damclub Kunst en Genoegen. 

Basketbal 
wedstrijden

Aalsmeer - Wedstrijden Basket-
bal Vereniging Aalsmeer.
Zaterdag 12 oktober, uit:
13.00 uur: De Hoppers MSE 2 - 
BV Aalsmeer MSE 1
15.30 uur: The Lions X14 - 
BV Aalsmeer X14
17.00 uur: SV Christofoor MSE 1 - 
BV Aalsmeer MSE 2
18.45 uur: SV Christofoor M18-3 - 
BV Aalsmeer M18

Zondag 13 oktober:
Thuis: Proosdijhal Kudelstaart
13.00 uur: BV Aalsmeer X12 - 
Break Out 88 X12
13.00 uur: BV Aalsmeer M16 - 
BV Early Bird M16
13:00 uur: BV Aalsmeer V16 - 
WVGV V16

Start fietscross 
competitie

Uithoorn - Zondag 13 oktober 
start de Amsterdamse Cross Com-
petitie met de wedstrijd in Nieuw-
veen, georganiseerd door leden 
van UWTC. Publiek is van harte 
welkom bij het terrein van zwem-
bad Aarweide in Nieuwveen om 
dit spektakel te aanschouwen. 
Veel deelnemers van UWTC en 
ook de UWTCX leden zullen hier 
van start gaan. Via voorinschrij-
ving zijn er al ruim 250 deelne-
mers aangemeld. Om 10.30 uur 
start de jeugd A en jeugd B, om 
11.15 uur klinkt het startsein voor 
de nieuwelingen, dames en jeugd 
C, vanaf 12.15 uur gaan de 45+ 
deelnemers strijden om de hoog-
ste eer en om 13.30 uur is het de 
beurt aan de 45-groep.

27 Medailles voor Nederland op 
WK Taekwondo Special Needs
Amstelland - Het Nederlandse 
Special Needs taekwondo team 
uit Amstelveen en Aalsmeer is 
enorm in de prijzen gevallen tij-
dens het Wereldkampioenschap 
International Taekwondo Games 
2019 te Nieuw-Zeeland. Het acht-
koppige team, onder leiding van 
nationaal coach David Chung, 
wist maar liefst 27 (!) medailles 
in de wacht te slepen op de ca-
tegorieën Tuls (stijlvormen), Po-
werbreaking (breektesten) en de 
High Kick (hoogtetrappen). Fe-
rozMahboub wist zelfs viervou-
dig de eerste plaats te bemachti-
gen, waarmee hij zichzelf de vier-
voudig wereldkampioen mag 
noemen van de eerste Special 
Needs Wereldkampioenschap-
pen uitsluitend bestemd voor 
mensen met lichamelijk, geeste-
lijke en of meervoudige beper-
king. Benjamin Evans, de grond-
legger van het Special NeedsTae-
kwondo heeft een historisch we-
reldevenement weten neer te 
zetten met deelnemers uit de Ver-
enigde Staten, Canada, Nieuw-
Zeeland, Australië, Engeland, Rus-
land, Maleisië, Iran en Nederland. 
Ook wist Nederland als land zich 
te kwali�ceren voor een goede 

tweede plaats als ‘overall Cham-
pion’. Daarnaast heeft de organi-
sator en grondlegger Benjamin 
Evans o�cieel kenbaar gemaakt 
dat het volgende WK georgani-
seerd zal worden in Nederland, 
omstreeks 2021.
De uitslagen in willekeurige volg-
orde: Feroz Mahboub: 4 x goud; 
Yannick Fodrini: 2 x goud, 1 x zil-
ver en 1 x brons; Bram van Scha-
gen: 2 x goud en 1 x brons; Ger-
ben Timmerman: 1 x goud, 2 x zil-
ver en 1 x brons; Kim de Haan: 1 
x goud en 1 x brons; Tim Brou-
wer: 1 x zilver en 1 x brons; Fiona 
Hoekstra: 2 x goud en 2 x brons 
en Britt Stolker: 1 x goud en 1 x 
brons. 
Nationaal Coach David Chung 
wist zelf ook twee keer brons te 
behalen in deelname aan de ca-
tegorie ‘Mixed Abilities’ waar-
bij hij samen met de deelnemers 
Britt en Tim een gemengde stijl-
vorm heeft moeten lopen. Da-
vid Chung geeft aan sprakeloos 
te zijn van de behaalde resulta-
ten. “Wij zijn trots dat wij Neder-
land op de kaart hebben mogen 
zetten en dat de lange reis en in-
zet zoveel vruchten heeft mogen 
afwerpen.”

Jeugd Golf Amsteldijk 
tweede van Nederland!
Amstelland - Een team van 7 
jongens sterk hebben namens 
Golf Amsteldijk afgelopen week-
end deelgenomen aan GolfSixes 
2019, een competitie voor de 
jeugd tussen 8 en 13 jaar op initia-
tief door de European Tour. Vooral 
het plezier hebben en teamwork 
staan hierbij voorop. De kinderen 
van verschillende clubs spelen 
in drie tweetallen tegen elkaar 
waarbij de wedstrijden worden 
gespeeld over 9 holes. De eer-
ste wedstrijd werden de teams 
van Kavel Beemster, De Hoge Dijk 
en De Zaanse allemaal verslagen 
door de jeugdspelers van Golf 
Amsteldijk. Vrijdag 13 september 

speelde het Amsteldijk GolfSixes 
Team de regionale �nale op en 
tegen de Haarlemmermeersche 
en mocht Amsteldijk zich met 10-
2 terechte winnaar noemen. Op 
zondag 6 oktober werd de span-
nende landelijke �nale gespeeld 
op het gastvrije Brabant Golf in 
Gilze waar Golf Amsteldijk het 
op moest nemen tegen De Hae-
nen en Anderstein. Met slechts 
een halve punt verschil van De 
Haenen eindigden de topspelers 
van Golf Amsteldijk op de twee-
de plaats. Gefeliciteerd allemaal 
met dit fantastische resultaat. Een 
prestatie waar iedereen heel trots 
op mag zijn! 

Het topteam van Golf Amsteldijk bestaande uit: Siem, Maurits, Gunnar, 
Thomas, Brian, Adiv en Jihun. Begeleiders Ronald en Sjoerd.

Feestje met kinderchampagne en taart

Honkbal pupillen van 
Thamen kampioen!
De Kwakel - Ondanks het mati-
ge weer hadden de Honkbal Pu-
pillen 1 van Thamen een druk-
ke week. Woensdagavond kwam 
medekoploper DSS PH1 op be-
zoek en dat werd een heel span-
nende wedstrijd. DSS wist in de 
eerste inning niet te scoren, me-
de door een mooie veldactie van 
Romein en Kas. De overige spe-
lers gaan met drie slag zitten. 
Thamen pakte in de gelijkma-
kende slagbeurt meteen de voor-
sprong. Jesper, Kas en Boyd kwa-
men op de honken met vier wijd 
en mede door de driehonkslag 
van Ralph staat Thamen met 4-0 
voor. In de tweede inning scoor-
de DSS twee punten onder ande-
re door een honkslag en een ge-
raakt werper, maar Noa wist voor 
Thamen te scoren in de gelijkma-
kende inning: 5-2. DSS kwam niet 
tot scoren in de derde inning en 
Thamen. Ralph scoorde in de der-
de inning wel voor Thamen. Met 
een 6-2 voorsprong ging Thamen 
de laatste inning in. DSS wist nog 
een puntje te scoren en na 1,5 uur 
spelen was de winst voor Tha-
men: 6-3. Zaterdag stond de uit-
wedstrijd tegen Amsterdam Pira-
tes op het programma. Thamen 
ging in de eerste slagbeurt voort-
varend van slag. Honkslagen van 
Jesper en Neill, Max kreeg een ge-
raakt werper en alle honken ston-
den vol. Sem krijgt drie slag en 
Ralph ging uit door een actie van 

de eerste honkman, maar Jes-
per kon wel scoren. Neill en Max 
wisten te scoren tijdens de slag-
beurt van Kas, die zelf op de hon-
ken kwam met vier wijd en weer 
kon scoren tijdens de slagbeurt 
van Romein. Boyd raakte de bal 
goed, maar de eerste honkman 
wist de nul te maken: 0-4. Pira-
tes wist in de eerste inning niet 
te scoren en Thamen behaalde 
in de tweede slagbeurt nog drie 
punten. Noa kwam op de honken 
met een geraakt werper. De Pira-
tes pitcher wist Mex en Dean uit 
te schakelen met drie slag, maar 
Giordi raakte de bal goed en door 
een foutieve aangooi kwam ook 
hij op de honken en kon Noa sco-
ren. Jesper kreeg vier wijd en wist 
tijdens de slagbeurt van Neill te 
scoren, die zelf uitging door een 
vangbal: 0-7. Pirates wist ook in 
de tweede inning niet te scoren. 
In de derde inning maakten Max, 
Sem, Ralph, Kas, Boyd en Noa nog 
elk een punt. Noa en Dean sloe-
gen allebei nog een honkslag en 
Romein raakte de bal wel maar 
ging uit bij een actie van de pit-
cher naar de eerste honkman: 
0-13. Pirates slaat in de gelijkma-
kende slagbeurt nog een honk-
slag maar weet niet meer te sco-
ren. Thamen is nu, na deze over-
winning, kampioen in de twee-
de klasse en dat werd die middag 
nog uitgebreid gevierd met kin-
derchampagne en taart.

de Gerberastraat. De kaartmid-
dag begint om 14.00 uur. De soos 
op 2 oktober is gewonnen door 
Ruud Bartels met 5382 punten, 
gevolgd door Wim Reuling met 
5336 punten, Loek Pieterse met 
5190 punten en Thea Reuling met 
5030 punten. 

Spetterende zwemprestaties
Oceanus minioren op dreef
Aalsmeer - Zondag 29 septem-
ber en zondag 6 oktober was de 
Dreef wederom het toneel voor 
spetterende zwemprestaties. 
Zondag 29 september kwamen 
de minioren in actie. En niet zon-
der succes. Als eerste werd gelijk 
een tweede plaats behaald door 
Luca Boorsma en later op de dag 
een derde plaats met de 100 me-
ter rugslag. Een mooie binnen-
komer. Pippi Achterberg en Eli-
se Schipper scoorden een vijfde 
en tiende plaats op de 200 meter 
vrije slag. Zus Lente Achterberg 
werd twaalfde. Derek de Vries 
werd vijfde op de 100 meter rug-
slag, maar was wel de beste van 
zijn geboortejaar. Op de 200 me-
ter schoolslag streden teamgeno-
ten Stijn Kleijn en Kyann Elbaz te-
gen elkaar en behaalden een ze-
vende en achtste plaats. Soraya 
Lopez mocht ook het symboli-
sche podium betreden met een 
derde plaats op de 50 meter vlin-
derslag en een tweede plaats op 
de 100 meter wisselslag.
Een week later mochten de junio-
ren hun zwemkunsten laten zien 
bij deel 1 van de KNZB zwem-
competitie. Dit jaar bindt Ocea-
nus de strijd aan met een aantal 
andere vereniging dan de voor-
gaande jaren. De gastverenigin-
gen lieten letterlijk van zich ho-
ren. Een bus vol zwemmers met 

supporters lieten de Waterlelie op 
hun grondvesten schudden. De 
dag werd gestart met de 4 x 100 
meter wisselslag; bloedstollen-
de races waarbij het damesteam 
van Oceanus eerste werd. De da-
mes hadden de smaak te pakken, 
want op de 100 meter wisselslag 
scoorden Amber Bellaart en Oli-
via Schalekamp een tweede en 
derde plek. De Oceanus dames 
waren goed op dreef. Op de 200 
meter school behaalde Nina Bel-
laart en Naomi Visser een eerste 
en tweede plaats. Floris van der 
Salm en Stijn Kleijn zorgden voor 
vuurwerk op de 100 meter vlin-
derslag met een tweede en derde 
plaats. Elise Schipper behaalde 
een derde plek op de 200 meter 
rugslag en werd eerste op de 100 
meter vlinderslag. Bij de 50 me-
ter rugslag lijkt het zwembad te 
klein voor het geweld van Vincent 
Moolhuijsen, Sohrab Shirzad en 
Ruben van Vierzen. Zij eindigden 
als eerste, tweede en derde. Op 
de 100 meter schoolslag behaal-
den Vincent en Sohrab eveneens 
de eerste en tweede plek. Op de 
200 meter vrije slag behaalde Ro-
mee Veldt de eerste plaats en Eb-
ba Vonk werd verdiend derde. De 
reuze enthousiaste en gezellige 
dag met de nieuwe competitie-
partners werd spetterend afge-
sloten met de estafettes.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er gekaart op de 

woensdagavond vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Het 
klaverjassen op p 2 oktober  is ge-
wonnen door Gerard Presser met 
5518 punten. Op twee Loes Ver-
steeg met 5248 punten en plaats 
drie is behaald door Bert van der 
Jagt met 5226 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Ubel van 
de Blom met 3799 punten.

De Kwakel - Afgelopen maan-
dagavond 7 oktober haalden Jos 
en Kees Harte een huzarenstukje 
uit. Eerst moest Piet Terlouw aan 

de dadendrang van Kees geloven, 
daarna deed Jos het nog eens 
dunnetjes over tegen de huidig 
kampioen Wim Konst. Ook top-






