
 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

32

 JAAR PAKT!

IE
2 J T!

132Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297-341900 Aalsmeer

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Onderscheidend, veelzijdig en toekomstbestendig

Ontwikkeling visie voor 
de Westeinderplassen
Het college van B&W wil daarom 
een brede visie opstellen voor 
het hele gebied. In de visie gaan 
de verschillende ontwikkelin-
gen rondom de Westeinderplas-
sen, zoals het Waterfront en de 
Drechtdoorsteek, bij elkaar ge-
bracht worden. Het opstellen van 
de visie wordt opgedeeld in twee 
fases. Op deze manier wordt een 
goed beeld verkregen van de hui-
dige situatie en kan vervolgens 
het visietraject opgestart worden. 
Begonnen wordt met het opstel-
len van een gebiedsfoto van de 
Westeinderplassen, waarmee een 
compleet beeld van de huidige 
situatie ontstaat wat betreft be-
leidskaders, functies, ruimtelijke 
kenmerken, trends en ontwikke-
lingen. Tevens ontstaat er inzicht 

in de sterktes en zwaktes van de 
Westeinder, het toeristisch ont-
wikkelingsperspectief en verde-
re mogelijke ontwikkelrichtingen.  

Totaalbeeld
Om te komen tot een gebiedsfo-
to worden eerst de huidige func-
ties en (beleids)ontwikkelingen 
in het gebied en de regio in beeld 
gebracht en vindt er een analyse 
plaats van de belangrijkste opga-
ven en kansen voor de komende 
jaren. Op deze wijze ontstaat er 
een totaalbeeld van de Westein-
derplassen. 
Vervolgens worden vanuit die-
zelfde integrale blik mogelijk ont-
wikkelrichtingen verkend. In fa-
se 2 wil de gemeente dan tot een 
totaalvisie komen voor het ge-

bied waarin belangen goed wor-
den afgewogen en waarin keu-
zes worden gemaakt over het ge-
wenste ontwikkelpad. De nadruk 
ligt hierbij op het in samenhang 
ontwikkelen van het gebied, het 
maken van slimme combinaties 
waarmee meerdere opgaven en 
kansen worden aangepakt en 
een uitwerking naar deelgebie-
den en thema’s die bijdraagt aan 
het streefbeeld voor de Plassen 
als geheel. 

Najaar starten
De planning is om nog dit na-
jaar te starten met de gebiedsvi-
sie en deze begin 2021 af te ron-
den. Bij het proces van het op-
stellen van de gebiedsfoto willen 
burgemeester en wethouders de 
gemeenteraad nauw betrekken. 
Binnenkort gaat in commissiever-
band gesproken worden over de 
visie Westeinderplassen. 

Aalsmeer - De gemeente wil dat de Westeinderplassen zich ont-
wikkelen tot een onderscheidend, veelzijdig en toekomstbesten-
dig recreatiegebied.
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1 Inwoner overleden, 1 ziekenhuisopname
Aalsmeer fl ink in de plus: 
Nu 109 coronabesmettingen
Aalsmeer - Een � inke stijging in 
heel Nederland van het aantal 
mensen dat positief getest is op 
het coronavirus tussen 29 sep-
tember en 6 oktober. De Veilig-
heidsregio Amsterdam Amstel-
land staat diep in het rood en na-
genoeg dagelijks is de hoofdstad 
koploper in het aantal besmet-
te inwoners, op de voet gevolgd 
door Rotterdam en Den Haag. 
Ook de gemeenten rondom Am-
sterdam hebben te kampen met 
een stijgende lijn. 
In Aalsmeer zijn er liefst 51 po-
sitief geteste inwoners bijgeko-
men. Het aantal was 58 en is nu 
109. Dit betekent dat 342,1 op 
100.000 inwoners positief is ge-
test. Dit was 182,1. Er is, na weken 
op nul gestaan te hebben, 1 in-
woner met corona opgenomen in 
het ziekenhuis en er valt 1 overle-
dene te betreuren. Uithoorn gaat 
al enkele weken een beetje ge-
lijk op qua aantallen in Aalsmeer, 
maar deze week zijn de cijfers la-
ger (en beter). Van 66 positief ge-
teste Uithoornaars naar 97 deze 
week (plus 31). Er zijn geen over-
ledenen, wel ook 1 ziekenhuis-
opname. In Uithoorn is de ‘stand’ 

nu 329,1 per 100.000 inwoners 
(was 223,9). De grotere gemeen-
ten Amstelveen en Haarlemmer-
meer zijn eveneens aan het plus-
sen. Het aantal positief getes-
te personen is of lijkt hoog, maar 
zijn procentueel qua aantal inwo-
ners te vergelijken met Aalsmeer 
en Uithoorn. In Amstelveen is be-
smetting geconstateerd bij 344 
inwoners (was 280, plus 64). Per 
100.000 is dit 375,2. Er zijn 4 inwo-
ners opgenomen in het zieken-
huis en 3 hebben het coronavirus 
niet overleefd. In Haarlemmer-
meer zijn nu 446 besmettingen 
(was 330, plus 116). Per 100.000 
inwoners is dit 285,9. Er zijn 2 in-
woners opgenomen vanwege co-
rona en er zijn 5 inwoners in Haar-
lemmermeer overleden aan het 
virus. Het is duidelijk, corona raast 
nog driftig(er) om zich heen. Een-
ieder wordt gevraagd vooral de 
coronamaatregelen na te leven. 
Belangrijk blijven regelmatig han-
den wassen, 1,5 meter afstand 
houden, niezen en hoesten in 
de elleboog, thuis blijven bij ver-
koudheidsklachten en het nieu-
we advies: Draag een mondkapje 
in openbare publieke gebouwen. 

Meer borden langs de weg en in de berm

Extra aanpassingen rond 
viaduct Hornweg
Aalsmeer - De korte termijn op-
lossingen rondom het viaduct 
zijn afgerond. Zo zijn er in overleg 
met de provincie Noord-Holland 
en de bewoners van de Horn-
weg pictogram borden in de ber-
men geplaatst en zijn er re� ecte-

rende planken en grote verkeers-
borden aan en bij het viaduct op-
gehangen. De wegversmallingen 
zijn verwijderd omdat deze in de 
praktijk averechts leken te wer-
ken. Wethouder Robert van Rijn: 
“In aanloop tot mogelijke lan-

ge termijn maatregelen tre� en 
we nu een aantal korte termijn 
maatregelen. Er zijn al uitgewerk-
te plannen voor nieuwe portalen 
met een hoogtedetectie. Na over-
leg met omwonenden hebben 
wij besloten de komende tijd te 
bezien of de borden en planken 
afdoende zijn. Mocht dit niet het 
geval zijn worden de portalen als-
nog geplaatst.”

Lange termijn oplossingen
Op dit moment werkt de gemeen-
te ook aan een oplossing voor de 
lange termijn. Deze wordt mee-
genomen in een studie naar het 
verbeteren van de � etsroute over 
de Hornweg. Om de meningen 
van woningen en bedrijven over 
de kwestie te peilen, werden zij in 
augustus en september 2020 in 
de gelegenheid gesteld twee vra-
gen te beantwoorden en vragen 
te stellen op de participatieweb-
site van de gemeente Aalsmeer. 
Het verwerken van de resulta-
ten en de beantwoording van 
de meer dan 100 vragen en op-
merkingen duurt volgens plan-
ning tot medio oktober 2020. Alle 
deelnemers worden daarna geïn-
formeerd over de resultaten. 

Geen reactie op oproepen Marechaussee

Messentrekker in been geschoten
Schiphol - Op maandag 5 okto-
ber omstreeks half elf uur in de 
avond is in vertrekhal 2 op Schip-
hol een man in zijn been gescho-
ten door de Marechaussee. De 
man zwaaide met een groot mes 
en kwam steeds dichterbij. Hij re-

ageerde niet op een herhaaldelij-
ke oproepen het mes neer te leg-
gen. De man is met een schot-
wond in zijn been overgebracht 
naar een ziekenhuis. De messen-
trekker is een 27-jarige man uit 
Tanzania. Hij heeft al eerder over-

Let op: Post 
uit brievenbus 

‘gehengeld’
Aalsmeer - De afgelopen da-
gen heeft de politie een aan-
tal meldingen gehad waar-
bij post uit de brievenbus 
is ‘gehengeld’. Deze metho-
de wordt gebruikt om bij-
voorbeeld op uw naam een 
nieuwe pinpas aan te vra-
gen en dan de pas en de co-
de uit de brievenbus te hen-
gelen. Er zijn brievenbussen 
die beveiligd zijn tegen hen-
gelen, waardoor dit een stuk 
lastiger wordt. Zorg er voor 
dat de brievenbus, ook als u 
op vakantie bent, regelma-
tig wordt geleegd. Let daar-
naast ook op verdacht ge-
drag in uw straat. Vertrouwt 
u een situatie niet? Bel dan 
direct 112.

last veroorzaakt op de luchtha-
ven. Er wordt niet uitgegaan van 
een terroristisch motief. Er wordt 
verder onderzoek gedaan naar de 
toedracht onder leiding van het 
Openbaar Ministerie. 
Foto: VTF - Laurens Niezen
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 11 oktober

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinder-

weg 269. Zondag 16u. Dienst 
met Jan Martijn Abrahamse. 
Aanmelden via www.cama-
aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

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

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Groenleer in Lijnbaankerk 
en 16.30u. met ds. P.A. van 
Veelen in Lichtbaken Rijsen-
hout.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst. Voorganger: br. Men-
no Hofman. Collecte: Doops-
gezinde Zending. Aanmelden 
via reservering@dgaalsmeer.
nl of 0297-326527. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

laan 247. Zondag 10u. ZWO-
Dienst. Voorganger: ds. J. van 
Popering. Onlinedienst: ht-
t p : / / p g a a l s m e e r. n l / k e r k-
dienstgemist/.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. T. 
Schutte uit Ede. Organist: C. 
Schaap. Aanmelden via her-
vormdaalsmeer.nl. Oosterkerk, 
Oosteinderweg 269. Zondag 
om 10u. Kerk Inn. Voorganger: 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Theo Griekspoor. Aanmelden: 

www.hervormdaalsmeer.nl. 
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof. 
Voorganger: B. Dullens. Zon-
dag 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. Cantor in Karmelkerk 
en om 14u. Poolse dienst met 
Andrzej. Maximaal 80 kerk-
plaatsen. Reserveren voor vie-
ring zondag via www.rkker-
kaalsmeer.nl. Reserveren Pool-
se dienst verloopt via de Pool-
se Parochie. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Paro-

chie: Zondag 9u. Utrenia en 
10.30u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
Voorganger: proponent E. 
Bruggeman, Amsterdam. 
Dienst ook online te volgen 
via www.kerkdienstgemist.nl. 

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
Voorganger: dhr. A. Havenaar, 
Rotterdam (missionair wer-
ken). Ook op later tijdstip te-
rug te kijken.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-

ring m.m.v. cantorgroep. Maxi-
maal 60 kerkplaatsen. Voor-
af reserveren via sjangeboor-
tesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

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

Winst Jopie en 
An bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in Dorpshuis 
’t Podium van 13.30 tot 16.30 uur. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. Op donderdag 
1 oktober is het jokeren gewon-
nen door Jopie de Grauw met 
155 punten, gevolgd door Tru-
dy Knol met 396 punten. Bij het 
klaverjassen was de hoogste eer 
voor An Uitendaal met 5723 pun-
ten. Hans van Schuilenburg werd 
tweede met 5295 punten en Loes 
Versteeg derde met 5230 pun-
ten. Belangstelling voor de we-
kelijkse ouderensoos? De kaart-
groep zou nog graag enkele jo-
keraars erbij willen hebben, maar 
ook klaverjassers zijn van harte 
welkom. Neem voor inlichtingen 
contact op met Hans van Schui-
lenburg (penningmeester) via 06-
12699009.

Extraatje van Stichting Vrienden van
‘Leidens Ontzet’ met zalm 
en haring in Kloosterhof
Aalsmeer - Zaterdag 3 oktober 
werden de bewoners van Zorg-
centrum ‘t Kloosterhof verwend 
met een heerlijk broodje haring, 
zalm of paling! Dit ter ere van ‘Lei-
dens Ontzet’, maar bovenal om 
de bewoners wat extra’s te bezor-
gen in deze tijd van aangescherp-
te coronaregels. De broodjes wer-
den geschonken en rondgedeeld 
door de Vrienden van ‘t Klooster-
hof, vergezeld van een flyer met 

informatie over deze gedenk-
waardige dag. Iedereen was blij 
verrast en smulde van al het lek-
kers! Gunt u de bewoners ook 
wat extra’s? Leden van de Rabo-
bank kunnen via de Rabo Club 
Support actie, stemmen op ‘Stich-
ting Vrienden van ’t Kloosterhof’ 
(rabobank.nl/clubsupport) Hoe 
meer stemmen, hoe meer geld 
voor die extraatjes voor de bewo-
ners van het zorgcentrum.

Cursus ‘Omgaan 
met dementie’

Amstelland - Mantelzorg & Meer 
start een cursus ‘Omgaan met de-
mentie’ voor partners van iemand 
met dementie. U krijgt informatie 
over dementie en tips en hand-
vatten voor het omgaan met uw 
veranderende partner of ouder. 
Daarnaast is volop gelegenheid 
voor het delen van ervaringen. 
De cursus start op 2 november, is 
van 10.30 tot 12.30 uur en bestaat 
uit zes wekelijkse bijeenkomsten 
bij Mantelzorg & Meer aan de 
Bouwerij 4d in Amstelveen. De 
cursus is bedoeld voor mantel-
zorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, 

Tuinfoto-actie smaakt naar meer
10e Groei & Bloei groenbon 
voor Yvonne Stokkel 

Aalsmeer - Duidelijk is dat veel 
bewoners door corona meer aan-
dacht voor hun directe woon-
omgeving hadden. Samen met 
de Nieuwe Meerbode, waarin de 
winnende foto’s werden getoond, 
heeft Groei & Bloei met succes 
aangemoedigd het eigen stukje 
natuur op te vrolijken waardoor 
het thuis moeten blijven min-
der belastend was. De tuinfoto-
actie waarmee een groenbon te 
winnen was, heeft veel prachti-
ge plaatjes opgeleverd. De tien-

Collectanten welkom
Collecte Nierstichting in 
Kudelstaart: Bijna 1800,-
Kudelstaart - De jaarlijkse collec-
te voor de Nierstichting heeft dit 
jaar in Kudelstaart een totaalbe-
drag van 1.797,70 euro opgele-
verd. Vrijwilligers van de stichting 
gingen in de week van 19 tot en 
met 25 september langs de deu-
ren in het dorp om geld op te ha-
len. Met het oog op de corona-
pandemie werd daarbij extra in-
gezet op online collecteren, bij-
voorbeeld door middel van een 

speciale QR-code. Zo werd de ge-
zondheid en veiligheid van zowel 
de collectant als de schenker ge-
garandeerd.
Met het geld zet de Nierstichting 
zich in om mensen met een nier-
ziekte niet alleen in leven te hou-
den, maar ook een leven te ge-
ven. Wil jij volgend jaar ook een 
handje helpen bij de collecte? 
Neem dan contact op met Nel 
Stolwijk via 0297-322460.

Evangelisatie-
actie door Het 

Zoeklicht
Kudelstaart - Vorige week is 
door Het Zoeklicht een evange-
lisatieactie gehouden in heel Ku-
delstaart. Hierbij zijn brochures 
‘De wereld draait door. Op weg 
naar iets moois’ verspreid. Door 
alle brievenbussen waar geen 
‘nee’ op stond is een brochu-
re bezorgd. Deze brochure gaat 
over de actuele situatie in de we-
reld, over natuur, over geld en 
over democratie. In vele landen 
wordt de democratie momen-
teel ingeruild voor dictatuur en 
totale controle ligt op de loer. 
De brochure wijst naar een be-
tere wereld die in de nabije toe-
komst ligt. Een wereld vol lief-
de, vrede en gerechtigheid waar 
geen dictators of andere macht-
hebbers aan het roer staan, maar 
waar de theocratie zal heersen. 
De brochure vertelt ook meer 
over het Christelijk geloof. Nog 
één of meerdere brochures aan-
vragen? Neem dan contact op via  
antonvandusseldorp@gmail.com

de en voor nu laatste groenbon 
is toegekend aan Yvonne Stokkel 
uit Aalsmeer. “We hebben dit jaar 
door corona meer in de tuin geze-
ten dan alle andere jaren. Dan re-
aliseer je je weer dat het fijn is een 
tuin te hebben. We hebben kun-
nen genieten van de vele vlin-
ders, bijen en vogels. En hoe bij-
zonder is het om een kwikstaartje 
met jongen te zien drinken uit je 
waterbak”, aldus Yvonne’s verhaal 
bij de foto van haar tuin. 

Wintertuin
Omdat corona opnieuw en ook 
in Aalsmeer om zich heen blijft 
grijpen, wil Groei & Bloei ook 
een wintertuin-fotoactie houden 
en groenbonnen cadeau doen. 
Daar hoort ook de zorg voor de 
vogels bij en de kerstverlichting 
niet te vergeten. Groei & Bloei ziet 
graag voorbeelden daarvan ko-
men via www.aalsmeer.groei.nl. 
Op de website zijn ook alle inge-
stuurde (zomer)foto’s te bekijken. 
Een aanrader, zeker ook om idee-
en voor de eigen tuin op te doen. 

Nu bollen planten
Het is niet zeker dat volgend jaar 
de Keukenhof wel open gaat en 
daarom lijkt het Groei & Bloei ook 
leuk om in april/mei foto’s van 
tot klein Keukenhof omgetover-
de tuinen te kunnen tonen. Het 
is wel belangrijk om hiervoor nu 
(deze maand) bollen te planten. 
“Er zijn tal van aanbiedingen in 
winkels, dus duur hoeft het niet 
te zijn”, aldus voorzitter Wim van 
Vliet. 

Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den via 020-5127250, via info@
mantelzorgenmeer.nl of kijk op 
www.mantelzorgenmeer.nl.

Aan de tien mooiste ‘bollentui-
nen’ gaat Groei & Bloei weer een 
groenbon geven. Ook de bol-
lenactie wordt samen met de 
De Nieuwe Meerbode georgani-
seerd. De krant zal de mooiste fo-
to’s weer publiceren.



 8 oktober 2020 03

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Héél veel
(kleurige)
ukelele’s

Keyboard
‘Medeli’ M12 

€ 162,95

Keyboard
AANBIEDING:

ukelele’s
TIP: NIEUW:

Collectie kinder-
gitaren (1/2 + 3/4)

v.a. € 69,95

Héél veel
TIP:

Uitgebreid
assortiment

(gitaar)kabels

WAT  is er    TE DOEN
Donderdag 8 oktober:
*  Exposities in Flower Art Muse-

um, Kudelstaartseweg. Open: 
donderdag tot en met zondag 
van 13 tot 17u.

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

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

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

*  Schaken bij Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
19u.

*  Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

*  Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in raad-
huis vanaf 20u. Reserveren bij 
griffie.

Vrijdag 9 oktober:
*  Kaarten bij BV Hornmeer in 

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

Zaterdag 10 oktober:
*  Crash Museum in Fort 

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
open 11-16u. Op 17 oktober 
lezing ‘Vliegparken in West Ne-
derland’ om 11 en om 13u. Re-
serveren verplicht.

*  Voorstelling ‘Deze ridder zegt 
nee’ voor kinderen (3+) in bi-
bliotheek, Marktstraat om 
10.30u. 

*  Verkoop Israëlproducten in 
Het Baken, Sportlaan 86, 12 tot 
16u.

*  Jazzconcert ‘Tico Y Aguabajo: 

Puro’ in groot Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 19.30u. Tickets 
reserveren via KCA-website.

10 en 11 oktober:
*  Kinderboerderij Boerenvreugd 

in Hornmeer open. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 16.30u. 
Dinsdag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. 

Zondag 11 oktober:
*  Watertoren open voor bezoe-

kers van 13 tot 17u. Ook op 18 
en 25 oktober.

*  Pearl Jamming in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u. (uitverkocht). Extra 
show op 22 november. Tickets: 
info@the-shack.info

Dinsdag 13 oktober:
*  Historische Tuin open. Ingang 

Praamplein. Iedere dinsdag tot 
en met zondag 10 tot 16.30u.

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

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

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

Woensdag 14 oktober:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

venlaan open voor recreanten. 
Ook op zaterdag en zondag. 
Alle dagen van 13 tot 17u. Re-
serveren verplicht.

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

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

Donderdag 15 oktober:
*  Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 19u. Aanvang half acht ‘s avonds
Jazzconcert in Bacchus 
zaterdag vervroegd!
Aalsmeer - Het jazzconcert in Bac-
chus aanstaande zaterdag 10 ok-
tober is vervroegd. De aanvang 
is nu 19.30 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur. Er is een beperkt aantal 
plaatsen (30) beschikbaar. Kaarten 
à 10 euro (5 euro voor KCA Jazz-
club leden) zijn te bestellen via de 
KCA ticketshop. De grote zaal van 
Bacchus in de Gerberastraat is ge-
heel naar de huidige richtlijnen 
van de overheid gereed gemaakt 
voor de KCA jazzconcerten. Stoe-
len staan op 1,5 meter afstand. 
Personen uit één huishouden kun-
nen naast elkaar zitten aan één 
(aangewezen) tafeltje. Neem een 
mondkapje mee, om deze te dra-
gen als je je verplaatst: bij binnen-

komst en onderweg naar je zit-
plaats. Als je eenmaal hebt plaats-
genomen, mag het weer af. Doe 
het mondkapje weer op na het 
concert, op weg naar de uitgang. 
Er zal een looprichting gelden en 
iemand zal de plaatsen aanwijzen. 
De bezoekers zitten met een klein 
clubje in een knusse zaal: vanaf el-
ke plek zijn de muzikanten uitste-
kend te zien en horen. De vrijwil-
ligers van KCA en Bacchus hopen, 
ook voor de fantastische muzikan-
ten, deze liveconcerten te kunnen 
blijven organiseren. 
 
Muziek beweegt
Tico Pierhagen (piano), Efraim Tru-
jillo (saxofoon), Frans Cornelissen Concert voor 30 personen in Bacchus

Zittend swingen met Little 
Boogie Boy Bluesband
Aalsmeer - Ook de organisatie 
van Bacchus moest zich schikken 
aan de nieuwe regels van het ka-
binet wat betreft het aantal be-
zoekers in één ruimte. Geen 50 
bezoekers, maar slechts 30 per-
sonen bij een concert. Best een 
domper, want het optreden van 
de Little Boogie Boy Bluesband 
in de grote zaal afgelopen zater-
dag 3 oktober was volledig uit-
verkocht. Er werd aan gedacht 
het concert niet plaats te laten 
vinden, maar gelukkig is beslo-
ten om de spots in de opnieuw 
gerangschikte zaal (voor 30 be-
zoekers) toch aan te laten gaan 

op een vroeger tijdstip om zo ook 
te voldoen aan de andere nieu-
we regel (22.00 uur sluitingstijd). 
Het werd een goed en gevarieerd 
optreden van gitarist en zanger 
Hein Meijer, bassist Jan den Boer 
en drummer Bert Fonderie. De 
bezoekers genoten van het swin-
gende blues-repertoire. “Het was 
heel leuk”, aldus een bezoeker. 
“Alleen jammer dat we moesten 
blijven zitten.” Tja, ook één van de 
corona-regels. Maar, zoals even-
eens werd opgemerkt: “Fijn toch, 
dat het nog mogelijk is!” En zo is 
het maar net.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

KCA en Cultuurpunt: Amazing Amateurs in 26 etalages

Gouden penseel voor 
Jolanda Tiepel

Aalsmeer - De afgelopen we-
ken toonden de Amazing Ama-
teurs, een initiatief van KCA en 
Cultuurpunt, hun werk in 26 eta-
lages rond de Zijdstraat. De reac-
ties van het publiek waren lovend 
en het aantal uitgebrachte stem-
men lag behoorlijk wat hoger dan 
voorgaande jaren, 286 mensen 
bepaalden via hun digitale stem 
wie zij kozen tot de meest favo-
riete amateur.
Zaterdag 3 oktober was de afslui-
ting en werden de prijswinnaars 
digitaal via zoom bekend ge-
maakt. Hoewel er natuurlijk niets 
boven persoonlijk contact gaat, 

werd het toch een geanimeerde 
‘bijeenkomst’. Wethouder Wilma 
Alink mocht de keuze van het pu-
bliek bekend maken en zoals al-
tijd deed zij dat met haar zo ken-
merkende betrokkenheid. 

Publieksprijs
Er was een derde plaats voor San-
ne van Gulik (24 stemmen) met 
haar gehaakte Gruffalotaart. Bij 
haar aanmelding gaf zij aan lang 
getwijfeld te hebben of zij wel 
mee wilde en kon doen. Maar 
goed dat zij haar twijfel wist te 
overwinnen, want wat een leuke 
inzending die terecht bij het pu-

Portret van haar moeder. Gouden 
penseel voor Jolanda Tiepel.

Schilderij van de watertoren van Henry Calvetti (tweede prijs publiek).

bliek in de smaak viel. De tweede 
prijs ging naar Henri Calvetti (36 
stemmen). Henri is een debutant 
en had de geschilderde waterto-
ren ingestuurd. Zijn eigen inter-
pretatie werd duidelijk door het 
publiek gewaardeerd. Grappig 
dat dit schilderij het won van zijn 
geschilderde hond, daar sprak zo-
veel liefde voor het dier uit. 
Met een overtuigende voor-
sprong (131 stemmen) was de 
eerste prijs voor Jolanda Tiepel. 
Vorig jaar oogstte zij al veel be-
wondering met haar geteken-
de giraffen. Maar dit jaar wist zij 
met haar twee portretten alles 
te overtreffen. Jolanda reageer-
de emotioneel en vond het een 
geweldige erkenning dat zij de 
gouden penseel had gewonnen. 
Haar twee tekeningen, één van 
een oudere man en één van haar 
moeder toen deze nog jong was. 
Haar moeder is inmiddels over-
leden, maar heeft de tekening 
wel af gezien en was er zeer trots 
op dat haar dochter dat had ge-
maakt.

Vakjuryprijs
De vakjury bestaande uit Heleen 
van Haaften, Miep Maarse en Jes-
sica Wijsenbeek hebben alle in-
zendingen kritisch bekeken en 
bepaalden dat de derde prijs voor
Helma van der Wal was. “Twee 
prachtige beeldjes van een gi-

raffen-echtpaar die je als kijker 
blij maken vanwege hun guiti-
ge uitstraling.” De tweede prijs 
ging naar Gerard Zelen. De jury 
zag een kerkinterieur waarbij de 
kleurkeuze zeer eigenzinnig en 
origineel is. “Een schilderij met 
veel symboliek.” De jury was una-
niem van mening dat de foto’s 
van Wil Straathof hun eigen ver-
haal vertellen en dat Straathof dit 
prachtig in beeld weet te bren-
gen. “Het zijn foto’s die aan de kij-
ker vragen om zelf het verhaal te 
voelen en te maken. Een prachti-
ge enscenering met een zeer ei-
gen kleurgebruik.”

Belangrijk podium
Na de bekendmaking werden de 
winnende kunstwerken getoond.
Dat de amateurs zelf - via zoom 
- een uitleg over hun werk ga-
ven was een aardige toevoeging 
van een geslaagde middag. “Voor 
veel van de amateurs was deze 
etalage presentatie een belang-
rijk podium”, aldus de voorzitter 
van de jury Heleen van Haaften. 
Janna van Zon 

(trombone), Dave Breidenbach 
(bas) en Enrique Firpi (drums) pre-
senteren aanstaande zaterdag: Ti-
co y Aguabajo - ‘Puro’.
‘Aguabajo’ betekent laag water. 
‘Water stroomt en muziek be-
weegt’. Tico Pierhagen, geboren 
in Columbia en opgegroeid in Ne-
derland, begon op zesjarige leef-
tijd met pianoles en raakte al snel 
gefascineerd door jazzmuziek. 
Na zijn studie aan de Hogeschool 
voor de kunsten van Utrecht, waar 
hij zijn Master degree in Arts als 
toegepaste componist heeft be-
haald, is hij aan het conservato-
rium in Rotterdam afgestudeerd. 
Tico werkt als componist, pianist 
en producer samen met nationa-
le en internationale artiesten en 
muzikanten en toert geregeld in 
het buitenland. De ‘line up’ van de 
band waarmee Tico naar Bacchus 
komt om ‘zijn’ muziek te spelen, is 
indrukwekkend. Saxofonist Efraim 
Trujillo speelde 25 jaar geleden 
al in Bacchus toen hij pas van het 

conservatorium kwam. Trombo-
nist Frans Cornelissen is onder 
meer bandleider van de Bigband 
Fortnight Swing uit De Ronde Ve-
nen, Dave Breidenbach is een dijk 
van een bassist, afgestudeerd aan 
het conservatorium van Utrecht 
en Enrique Firpi is gastdocent 
drums aan de conservatoria van 
Amsterdam, Rotterdam Codarts 
en Utrecht. Live jazz naast de deur. 
Het kan nog. Voor de muzieklief-
hebbers.

Coach, kunstenaar, kweker en DJ
Grote variatie aan gasten 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag is het 
weer die ene donderdag van de 
maand en dus tijd voor het cultu-
rele programma ‘That’s Life’. Pre-
sentatrice Jenny Piet en technicus 
Dennis Wijnhout beginnen om 
20.00 uur met de aankomende 
expositie ‘Zeg het met bloemen’ 
in het Flower Art Museum. In het 
tweede uur komen Heleen van 
Haaften van KCA en Karen San-
ten, een van de kunstenaars bij-
praten over de expositie Contra-
dictions. En er is weer live muziek 

in de studio: muzikant Hein Me-
ijer speelt zijn blues met passie.

‘Echt Esther’
Met Klaar Hooyman gaat Es-
ther Sparnaaij bij ‘Echt Esther’ op 
donderdagavond 8 oktober om 
19.00 uur in gesprek over deze 
tijd vol veranderingen en onze-
kerheid. Wat zijn de tips van Klaar 
als je juist nu van loopbaan wilt 
of moet veranderen? En hoe cre-
eer je veiligheid in een tijd als de-
ze? Heb jij een vraag voor Klaar? 

Kweker Karlo Buys te gast bij ‘Door de Mangel’ op Radio Aalsmeer.

Mail deze dan naar esther@radio-
aalsmeer.nl. 

Kweker Karlo Buys
Afgelopen maandag was het 
dan zover: de 300e gast in de 
Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’. Uiteraard betekende dat 
weer een bijzondere gast: bur-
gemeester Gido Oude Kotte. Het 
werd een uitzending waarin een 
kijkje werd gegeven in de mens 
achter de burgemeester. De 40-ja-
rige burgemeester noemde drie 
woorden die het best bij hem 
passen: loyaliteit, inzet en gezel-
ligheid. Woorden die ook in zijn 
werkkamer hangen. De gehele 
uitzending is terug te luisteren via  
uitzending gemist op de www.ra-
dioaalsmeer.nl. Vanaf maandag 
12 oktober wordt de ‘normale’ 
reeks weer voortgezet met Karlo 
Buys. Hij is een van de laatste kwe-
kers op de Uiterweg en kweekt 
vooral Illex van de beste kwaliteit 
(rode bessen aan de tak, vooral 
voor de kerst). Hij is een oud klas-
genootje van de 299e gast Daniel 
Harting. Daniel wil graag van hem 
weten hoe hij de Westeinder er-
vaart, waar hij een aantal teelak-
kers heeft. Ook een vraag voor 
Karlo, mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar: 0297-325858.

DJ Shannon Delani 
Dinsdag 13 oktober is tussen 

18.00 en 20.00 uur de internatio-
nale DJ Shannon Delani te gast bij 
‘All About Music’, het interactie-
ve muziekprogramma voor jon-
geren. Delani is geen doorsnee 
artiest en brengt verschillende 
stijlen van Housemuziek samen 
wanneer ze plaatsneemt achter 
de DJ-desk. Programmamaker St-
evan van der Voet gaat met haar 
praten over de DJ-wereld, haar 
livestreams en haar docu over 
een vrouwelijke DJ zijn in een 
mannenwereld. Uiteraard gaat ze 
ook nog een DJ-set draaien. 

Freerunnen bij ‘Young Ones’
De herfstvakantie staat voor de 
scholieren voor de deur en Jo-
nas en Stevan duiken in de mo-
gelijkheden van wat je allemaal 
kunt gaan doen tijdens deze vrije 
dagen. Ook hebben ze een in-
terview met mensen van de ESA 
over het freerunnen wat sinds 
kort in Aalsmeer gedaan kan wor-
den. Daarnaast draaien ze uiter-
aard weer de nieuwste en mooi-
ste muziek op woensdagavond 
14 oktober om 19.00 uur. 

Radio 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. En te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 







-  Gedempte sloot, achter Zijdstraat 31-31g, (Z20-051595), 
het plaatsen van hekwerken, een schaftkeet en toilet t.b.v. 
een verbouwing aan de Zijdstraat 31-31a . Verzonden:16 
september 2020 

MELDINGEN AKKOORD
-  Tartinihof 25, 1431 ZS (Z20-066134), het verwijderen van 

asbest uit een mutatiewoning
-  Mr. Jac. Takkade 28, (Z20-064866), het stallen en beweiden 

van maximaal 12 paarden en een pony

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Sierteeltstraat 1 (Z20-009815) DEX Aalsmeer B.V. h.o.d.n. 

FloriWorld B.V., verleend 30 september 2020
- Emmastraat 1 (Z20-052409) Roy’s Magic Theater verleend 

30 september 2020

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Sierteeltstraat 1 (Z20-009822) DEX Aalsmeer B.V. h.o.d.n. 

FloriWorld B.V., verleend 30 september 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 139 (Z20-056868) Foodmaster King Lao, 

Drank- en horecavergunning, buiten behandeling gesteld 
op 30 september 2020.

- Ophelialaan 139 (Z20-056835) Foodmaster King Lao, Ex-
ploitatievergunning, buiten behandeling gesteld op 30 
september 2020.

TER INZAGE

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

2020’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

O�ciële Mededelingen
8 oktober 2020

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Csurcsia T. 31-12-1986 01-10-2020
Kliś I.J. 06-06-1975 29-09-2020
Milaskity B. 12-10-1993 01-10-2020
Tóth R. 14-10-1978 01-10-2020

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

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.
-  Uiterweg 348a, 1431 AX, (Z20-068117), het uitvoeren van 

funderingsherstel 
-  Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z20-068024), het uitbreiden 

van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een brug 
-  Kerkweg 25, 1432 EH, (Z20-068015), het uitbreiden aan de 

achterzijde van de woning over twee bouwlagen en het 
plaatsen van een erker aan de voorzijde 

-  Herenweg 64 (Sectie D nr.7628 Kavel 5), (Z20-067692), 
het vervangen van de bestaande woning in het kader van 
bouwplan Nieuw Calslagen 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Uiterweg 358 en 358A, 1431 AX, (Z20-060868), het wijzi-

gen van het bestemmingsplan van bedrijfsbestemming in 
wonen. Verzonden: 05 oktober 2020

-  Zwarteweg 90, 1431 VM, (Z20-057020), het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van het inrichten van 
een permanent buitenterras. Verzonden: 01 oktober 2020

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE.
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd.
-  Mijnsherenweg 26 kwek, kadastraal perceel D 4788, 1433 

AS, (Z20-044124), het plaatsen van vier regenwaterop-
vangtanks, één dagvoorraadtank, één zand�ltertank en 
een technische ruimte ten behoeve van de ondergrondse 
waterberging. Verzonden: 01 oktober 2020

-  Middenweg nabij Burgemeester Brouwerweg (kad. per-
ceel nrs. B10040, B10031 en B9785, (Z20-054400), het 
plaatsen van drie duikerbruggen op verschillende locaties. 
Verzonden: 01 oktober 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Jasmijnstraat 31, 1431 RH, (Z20-048731), het maken van 

een aanbouw en het verbouwen van het interieur. Verzon-
den: 05 oktober 2020

-  Mozartlaan 43, 1431 ZL, (Z20-043855), het uitbreiden van 
de woning aan de zij- en achterzijde. Verzonden:  01 okto-
ber 2020

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:

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.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

H 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

Kisielowska A.M. 30-07-1974 01-10-2020
Nowicka A. 20-12-1973 01-10-2020

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen 
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te 
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van 
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk 
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan te-
lefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij 
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende 
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel 
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer 
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Werkgroep Seringenpark
Vrijwilligers met of zonder 
groene vingers gezocht
Aalsmeer - De zomer zit erop, 
ook voor het Seringenpark. Veel 
mensen hebben de afgelopen 
maanden genoten van het mooie 
park. Dankzij het goede weer 
kon iedereen ondanks de coro-
nabeperkingen toch lekker bui-
ten zijn. Hovenier Harmen heeft 
er al die tijd voor gezorgd dat het 
gras op tijd gemaaid is en de per-
ken er aantrekkelijk bij liggen. Dat 
dit veel werk is, vindt hij niet erg. 
Hij wil dat het park er pico bello 
uitziet. Zijn streven, en ook dat 
van de Werkgroep Seringenpark, 
is het bereiken van de AA status. 
Dat betekent nog meer inspan-
ning en nog meer uren. Ook daar 
heeft Harmen geen hekel aan. 
Maar toch zou het fijn zijn als hij 
wat hulp krijgt. Er blijven nu wat 
klussen liggen, zoals het wegha-
len van de haagwinde, die hier 
in Aalsmeer pispotjes genoemd 
worden. Sinds een paar jaar mag 
deze woekeraar niet meer met 
bestrijdingsmiddelen uitgeroeid 
worden. Terecht, het milieu is be-
langrijk. Maar het betekent wel 
dat de rozenperken bedolven 
worden onder deze enthousias-

te groeier en op den duur verstikt 
worden. Zo zijn er nog meer klus-
sen in het park waar Harmen en 
de Werkgroep vrijwilligers voor 
vragen. Het gaat nu naar de win-
ter en dat betekent dat er in de-
ze tijd wat minder werk is, maar in 
maart zijn de rozen weer aan de 
beurt om gesnoeid te worden. Dit 
is een aantal jaren geleden ook al 
eens met een ploeg vrijwilligers 
gedaan. Dank zij hun inzet was 
toen in korte tijd de boel op orde. 
Je hoeft echt geen tuinbouwdi-
ploma te hebben, alleen wat tijd 
en zin om met z’n allen het Se-
ringenpark mooi te houden en er 
voor te zorgen dat dit gemeente-
lijk monument de AA status be-
reikt. 
Zie je jezelf al in de buitenlucht 
corona-proof aan de slag gaan? 
Mail dan naar mail@hansje.info 
om verdere informatie en/of om 
je op te geven als vrijwilliger. Ook 
al is er nu nog niet veel te doen, 
de Werkgroep zou het prettig vin-
den om alvast een lijst te hebben 
van mensen die inzetbaar zijn zo-
dra het nodig is.
Foto: Sjaak Koningen

Corona laat sporen na: Vraag 
hulp en zorg bij klachten!
Aalsmeer - Corona laat zijn spo-
ren na. Veel mensen houden li-
chamelijke en psychische klach-
ten nadat ze het virus hebben ge-
had. Maar ook voor mensen die 
geen corona hebben gehad, is het 
vaak een moeilijke tijd. Het is zeer 
begrijpelijk dat ook dit psychische 
klachten met zich meebrengt. 
Heeft u lichamelijke of psychi-
sche klachten? Dan is het belang-
rijk dat u om hulp en zorg vraagt. 
Alle huisartspraktijken zijn weer 
open voor iedereen. De huisarts 
kan met u bespreken waar u te-
gen aanloopt en samen met u be-
kijken welke hulp u nodig heeft. 
Dit kan zorg van de huisarts zelf 
zijn, maar kan ook een doorver-
wijzing naar een fysiotherapeut, 
een praktijkondersteuner geeste-
lijke gezondheid, een diëtist, een 
maatschappelijk werker of naar 
een specialist in het ziekenhuis. 
Het kan zijn dat u zich somber, 
gespannen of angstig voelt door 
het coronavirus. Het helpt om er-
over te praten met mensen in uw 
omgeving. Als u merkt dat deze 
klachten niet overgaan of als de-

ze klachten u belemmeren in uw 
dagelijks functioneren, dan kunt 
u terecht bij de praktijkondersteu-
ner Geestelijke Gezondheidszorg 
in de huisartsenpraktijk. U kunt 
bij uw huisarts of de assistente in-
formeren naar de mogelijkheden 
voor een afspraak. 

Diëtist en fysiotherapie
Een diëtist kan samen met u naar 
uw voeding en leefstijl kijken en 
meedenken hoe u uw voeding 
kan optimaliseren. Dit kan ook 
belangrijk zijn als u aan het her-
stellen bent van corona. Door 
bijvoorbeeld de hoeveelheid ei-
witten in uw voeding te verho-
gen, worden uw spieren sterker 
en uw conditie beter. Dit kan een 
goede aanvulling zijn op de be-
geleiding van de fysiotherapeut. 
Vraag uw huisarts om een ver-
wijsbrief, of neem zelf contact op 
met een diëtist in uw omgeving. 
Fysiotherapie kan veel beteke-
nen in het herstel nadat u corona 
hebt gehad. Zowel voor mensen 
die opgenomen zijn geweest in 
het ziekenhuis, als voor mensen 

die thuis corona hebben door-
gemaakt. Heeft u na corona nog 
problemen in het dagelijks leven 
met bijvoorbeeld huishoudelij-
ke activiteiten, hobby’s, werk of 
sporten? Dan kan fysiotherapie u 
helpen uw kracht en conditie op 
te bouwen. Vraag uw huisarts om 
u te verwijzen of neem zelf con-
tact op met een fysiotherapeut 
bij u in de buurt. 

Kinderen
Ook voor kinderen kan deze tijd 
lastig zijn. Zoekt u hulp voor uw 
kinderen of bij de opvoeding? 
De gemeente biedt hiervoor on-
dersteuning. Vaak is een paar ge-
sprekken al genoeg om samen 
weer goed op weg te komen. De-
ze hulp is kosteloos. Contact op-
nemen met de jeugdhulpver-
leners kan via telefoonnummer 
0297-387575 of per e-mail soci-
aalloket@aalsmeer.nl. Bij het So-
ciaal loket van de gemeente kunt 
u terecht voor alle vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomens-
ondersteuning, schuldhulpverle-
ning en jeugdhulp. 

Maatschappelijk werk 
In een aantal maanden is er 
veel veranderd. Iedereen is veel 
meer thuis, gaat minder naar 
sportclubjes, koffie ochtenden 
en op familiebezoek. De dagen 
zien er anders uit, mensen ont-
moeten minder mensen. Maakt 
u zich daarover zorgen, zit u niet 
lekker in uw vel of zijn er veel 
spanningen door de nieuwe si-
tuatie? Als u daarover wilt pra-
ten, staan de maatschappelijk 
werkers en ouderenadviseurs 
van Participe Amstelland voor u 
klaar. Bel met 0297- 326670 (tus-
sen 8.30 en 12.30 uur) of mail 
naar team.aalsmeer@participe.
nu. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden.

Mantelzorg
Zorgt u voor een naaste met een 
chronische ziekte, beperking, 
dementie, psychische klach-
ten of een andere aandoening? 
Schakel bijtijds hulp in van Man-
telzorg & Meer. Zij denken met u 
mee en kijken samen wat er no-
dig is om uw situatie te verbe-
teren. Deze diensten zijn koste-
loos. Meer over het aanbod, cur-
sussen en gespreksgroepen is te 
vinden op de website van Man-
telzorg en Meer. Bel voor con-
tact: 020-5127250 of mail naar: 
info@mantelzorgenmeer.nl.

Samensmelting van bedrijven in Aalsmeer/Kudelstaart

Platform Lokaal Aalsmeer: 
Lokaal zaken doen
Aalsmeer - Het zoemde al een 
tijdje in de lucht en het zoe-
men werd de afgelopen maan-
den steeds duidelijker. Van ver-
schillende kanten kwamen er ge-
luiden dat het natuurlijk prach-
tig is dat de gemeente Aalsmeer 
(waaronder ook Kudelstaart be-
hoort) dé gemeente is die lande-
lijk met stip bovenaan staat wat 
betreft het grootste aantal bij de 
KvK geregistreerde ondernemers 
– gevestigde ondernemers, star-
ters en ZZP’ ers. ( In totaal zijn 
het er 3100) Maar de vaak gestel-
de vraag; hoe bekend zìjn al de-
ze ondernemers nu eigenlijk. En 
een tweede belangrijke vraag; 
waar zijn deze mensen met de 
meest uiteenlopende branches 
dan te vinden en wat hebben zij 
te bieden of wat vragen zij? Bleef 
min of meer tot nu toe onbeant-
woord. Daar lag toch een mooie 
kans voor de gemeente vond me-
nigeen. Het moest toch moge-
lijk zijn om voor al deze onderne-
mers een toegankelijke database 
te ontwikkelen – een soort markt-
plaats – waarbij vragers en aan-
bieders elkaar kunnen ontdek-
ken, ondersteunen en verbinden.

Vierde editie ZAAI
Aan wethouder Robert van Rijn 
gingen deze geluiden niet voorbij 
en als out off the box denker nam 
hij mede namens de gemeen-
te het initiatief om de vierde edi-
tie Zaailingen te vragen een voor-
stel – plan – te maken dat voor de 
toekomst een nieuwe weg plaveit 
voor alle Aalsmeerse onderne-
mers. Ingrid van Mourik, Marleen 
van Arendonk, Marianne Schol-
ten en Jeroen Mäkel hebben het 
initiatief opgepakt. Zij raadpleeg-
den vele ondernemers waardoor 
zij een goed inzicht kregen van 
wensen en meningen die volgens 
de verschillende ondernemers 
het meest relevant zijn. Met de-
ze gegevens ging het viertal met 
veel power, ludieke en verfrissen-
de ideeën aan de slag. Zij lanceer-
den een zichtbaar platform voor 
alle Aalsmeerse ondernemers. “Al 
in de uitvoerfase werd al duide-
lijk hoe groot en verscheiden de 
expertise is van ZAAI”, verwoordt 
Jeroen Mäkel. “Wij konden een 
goed uitgewerkt plan aan de wet-
houder presenteren waaraan ook 
de andere Zaailingen een bijdra-
ge hebben geleverd. Wij hebben 

er veel tijd in gestopt maar ons 
voorstel heeft dan ook veel po-
tentie voor de langere termijn. 
Het is voor alle ondernemers met 
de meest uiteenlopende bran-
ches een goed zichtbaar platform 
geworden.” 

Breed gedragen platform
De wethouder was onder de in-
druk van het resultaat en er werd 
groen licht gegeven voor verdere 
uitwerking. Binnenkort is het ge-
wenste platform – dat breed ge-
dragen wordt – een feit. De be-
dachte slogan luidt: Aalsmeer 
Lokaal. Waar ondernemers lo-
kaal zaken doen. De drie pijlers 
zijn: Business – Banen – Events. 
Mäkel legt uit hoe het platform 
gaat werken. “Iedere ondernemer 
maakt gratis een eigen profiel 
aan waar op zo een breed moge-
lijke wijze de vraag en het aanbod 
wordt weergegeven. Hoe prettig 
is het om in eigen gemeente op 
een eenvoudige wijze een tim-
merman, tekstschrijver, web-bou-
wer, stukadoor, fotograaf en ga zo 
maar door – want Aalsmeer heeft 
heel veel te bieden – te kunnen 
vinden. En stel je hebt als onder-

nemer een ruimte beschikbaar of 
je wilt als ondernemer een pro-
ject beginnen en zoekt mensen 
die je op weg kunnen helpen. 
Ook dat kan allemaal op het Plat-
form verwerkt worden. Het Plat-
form is een samensmelting van 
bedrijven; een gele gids of een 
marktplaats voor Aalsmeer/Ku-
delstaart. Wij halen de versnippe-
ring er uit.”

Aanmelden kan vanaf nu
Binnenkort ontvangen de onder-
nemers een brief met alle gege-
vens van de gemeente. De ko-
mende weken is Aalsmeer Lokaal 
zichtbaar te volgen via social me-
dia en via www. aalsmeerlokaal.
nl Er worden van verschillende lo-
caties filmpjes getoond en inter-
views met ondernemers. “Dit kan 
geen enkele ondernemer ont-
gaan en je kunt je nu alvast aan-
melden”, aldus een enthousias-
te Mäkel die nog maar eens be-
nadrukt hoeveel energie dit pro-
ject heeft gegeven en er juist in 
deze tijd heel veel nieuwe moge-
lijkheden zijn gecreëerd voor de 
Aalsmeerse ondernemers. 
Janna van Zon

Vanavond (digitale) vergadering
Commissie Maatschappij 
en Bestuur over ArtZuid
Aalsmeer - De commissie Maat-
schappij & Bestuur vergadert 
donderdag 8 oktober onder an-
dere over het beeldende kunst-
project: ArtZuid in Aalsmeer. De 
commissie bespreekt het voorstel 
om in 2021 het kunstproject Art-
Zuid mogelijk te maken. Het gaat 
om een beeldenroute die het ver-
haal vertelt van het culturele erf-
goed van Aalsmeer met als thema 
Flora. Onderdeel van het project 
zijn onder andere het vervaardi-
gen van miniatuurbeelden door 
deelnemers van sculptuurklassen, 
tentoonstelling en verkiezing van 
de miniatuurbeelden waarvan er 
zes in het groot worden vervaar-
digd, een fietsroute langs onder 
andere de architectuurparels van 
Aalsmeer en lesmateriaal voor de 
scholen. De voorgestelde subsi-
diebijdrage van de gemeente be-
draagt 101.600 euro.

Doorlichting reserves
De gemeente heeft in de loop der 
jaren voor allerlei bestemmingen 
geld apart gezet. De gemeente-
raad heeft in juni met het oog 
op mogelijke besparingen voor 
komende jaren het college ge-
vraagd om alle reserves door te 
lichten. Het college heeft geke-
ken of er nog uitgaven op de re-
serves worden verwacht of dat er 
concrete bestemmingen zijn. De 
uitkomst van die doorlichting is 
dat er bijna 1,5 miljoen euro vrij 
besteedbaar is. De commissie be-
spreekt deze analyse en het voor-

stel om 1,5 miljoen euro aan het 
jaarrekeningresultaat van 2020 
toe te voegen. 

Programmabegroting 2021
De commissie bespreekt de Pro-
grammabegroting 2021. In de be-
groting staan de plannen van de 
gemeente voor het komende jaar 
en wat deze plannen gaan kosten. 
De gemeenteraad stelt het geld 
voor deze plannen beschikbaar 
door de begroting vast te stellen. 
Het college van burgemeester en 
wethouders voert deze plannen 
vervolgens uit. De gemeenteraad 
behandelt de Programmabegro-
ting 2021 op 5 november.

Volgen via livestream
Op de website van de gemeen-
te (www.aalsmeer.nl) zijn de ver-
gaderstukken te bekijken en is 
de vergadering te volgen via de 
livestream of later terug kijken. 
Om de verspreiding van het co-
rona-virus terug te dringen zal 
de vergadering digitaal plaats-
vinden. Het gemeentehuis is dan 
ook niet toegankelijk voor pu-
bliek. Als u wilt inspreken over on-
derwerpen op die agenda staan, 
is het verzoek om dat bij voor-
keur schriftelijk te doen. Als u de 
commissie wilt toespreken, dient 
u een mail te sturen aan de grif-
fie@aalsmeer.nl of telefonisch aan 
te melden via 0297-387584. De 
griffie zal dan in overleg voor een 
passende gelegenheid zorgen. De 
vergadering begint om 20.00 uur.

Oproep minister-president aan kinderen

Kinderraad schrijft Mark 
Rutte over corona
Aalsmeer - De kinderraad van 
Aalsmeer heeft gehoor gegeven 
aan de oproep van minister-presi-

dent Rutte aan kinderen om hun 
ervaringen met het coronavirus 
met hem te delen. De minister-

Een deel van de kinderraad van Aalsmeer met in het midden kinderburge-
meester Julius van Wilgenburgh.

president deed zijn oproep in een 
van de persconferenties vlak voor 
de zomervakantie. Zowel de kin-
derraad van vorig schooljaar als 
de kinderraad van dit schooljaar 
heeft de brief opgesteld. 
In de brief geven de kinderen aan 
dat ze blij zijn weer naar school te 
kunnen. Wel zijn ze bezorgd over 
het feit dat als maatregelen te 
snel worden versoepeld ze straks 
misschien weer voor langere tijd 
thuis moeten werken. Het con-
tact met vrienden en vriendinnen 
is daarvoor te belangrijk en ook 
als iemand iets wil vragen of wat 
extra aandacht nodig heeft, is het 
veel fijner werken in de klas. De 
meester of juf is volgens de kin-
deren toch het beste in helpen, 
want ouders zijn vaak ook ge-
woon aan het werk. Het was met 
thuiswerken wel fijn om later op 
te staan, sneller klaar te zijn en 
eerder buiten te kunnen spelen.

Schiphol
De kinderen zijn ook helder in 
hun opvatting over de afname 
van het vliegverkeer door het vi-
rus. Wat hen betreft mag de peri-
ode van rust en schone lucht na-
dat het coronavirus weg is, voort-
duren en wordt Schiphol sowie-
so niet groter dan het was voor 
de coronacrisis. “We hoorden de 

vogels en de wind in de bomen. 
En we voelden dat de lucht toen 
een stuk schoner werd.” De kin-
derraad stelt vast dat in de peri-
ode dat er minder werd gevlogen 
het mogelijk bleek om met min-
der spullen uit verre landen als 
China onszelf te redden. Volgens 
de kinderraad mag dat zo blijven. 
“Dan hoeven er ook minder vlieg-
tuigen heen en weer. We merken 
nu in deze coronatijd dat het voor 
onze gezondheid en voor de na-
tuur zoveel prettiger is als er niet 
zoveel vliegtuigen over onze ge-
meente gaan.” Verder vindt de 
kinderraad dat het gratis sporten 
voor kinderen met ouders die het 
niet kunnen betalen moet blijven 
als corona weer weg is.

Eenzaamheid
De kinderraad vindt dat voor ou-
deren het virus echt erg is, om-
dat ze eenzaam worden. De kin-
derraad ziet mogelijkheden om 
de ouderen bij te staan met bij-
voorbeeld boodschappen- of 
klusjes doen, op afstand buiten 
spelletjes doen, toneelstukjes op-
voeren, facetimen, schrijfmaatjes 
worden met een oudere, zwaai-
en naar ouderen, ouderen inter-
viewen of plastic folie ophangen 
met armgaten waardoor je toch 
een beetje kunt knuffelen.

Waardevolle inzichten
Wethouder jeugdzaken Bart Ka-
bout vindt de brief een mooi 
voorbeeld van de toegevoegde 
waarde van de kinderraad. “Kin-
deren hebben een frisse eigen 
kijk op de wereld die ons kan ver-
rassen“, zegt de wethouder. “Ze 

brengen ons waardevolle inzich-
ten omdat ze problemen heel an-
ders benaderen. Daarbij zijn ze 
per slot van rekening onze opvol-
gers, we mogen ze best serieus 
betrekken bij zaken die ook hun 
toekomst aangaan. Dat blijven 
we in Aalsmeer dus de komende 
jaren zeker doen.“
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Twee kasten ‘geadopteerd’ door Rabobank

Historische Tuin decor 
voor toekomst bijen
Aalsmeer - De varroamijt vormt 
een bedreiging voor de Europese 
honingbij. Een uitgekiend teelt-
programma moet een natuurlij-
ke barrière opwerpen tegen de 
verwoestende werking van de-
ze mijt. Rabobank Regio Schiphol 
ondersteunt het project. 

Verdelingsproject
Sinds afgelopen vrijdag staat er 
in de Historisch Tuin Aalsmeer 
een bijzondere bijenkast. In deze 
kast is de honingproductie eigen-
lijk bijzaak. Het gaat om de beest-
jes zelf. Zij maken deel uit van een 
internationaal verdelingsproject 
waarmee op basis van natuurlij-
ke selectie bijen resistent worden 
gemaakt tegen de varroaparasiet. 
“Die parasiet kwam rond 1980 
ons land in en zorgt wereldwijd 
voor grootschalige bijensterf-
te”, vertelt Bartjan Fernhout, di-
recteur van Arista Bee Research, 
de stichting die in Nederland het 
teeltprogramma coördineert.

Weerbaar maken
Tot nu toe wordt de varroamijt 
vooral bestreden met chemische 
middelen. “Maar het is natuurlijk 
geen fijn idee dat je bijen worden 
ondergespoten met pesticiden of 
zuren”, aldus Fernhout. “Bijenpo-
pulaties op een natuurlijke ma-
nier weerbaar maken is een pro-
ces van de lange adem. Je selec-
teert op de juiste eigenschappen 
bij bijenvolken door sperma af 
te tappen bij de mannetjes (dar-
ren) en dat te insemineren bij de 

koninginnen. Verdere distribu-
tie kan onder andere met volken 
en koninginnen die op speciale 
plaatsen (bijvoorbeeld eilanden) 
op een natuurlijke manier zijn 
aangepaard.”

Affiniteit
Rabobank Regio Schiphol heeft 
twee kasten van Arista Bee Re-
search ‘geadopteerd’ met een bij-
drage uit het Coöperatiefonds. 
“We hebben in deze regio veel 
affiniteit met de landbouw en 
de bloemen- en plantenteelt. We 
weten welke belangrijke rol bijen 
daarin spelen”, vertelt bankdirec-
teur Mart Pfeiffer. Eén kast staat 
in de tuin van het regiokantoor 
van de Rabobank in Hoofddorp, 
de andere is nu dus op de Histo-
rische Tuin Aalsmeer geplaatst. 
Met het tuinbouwmuseum on-
derhoudt de Rabobank een war-
me relatie.

Bijenstal
“Op de tuin hebben we al een bij-
enstal. Onze huisimker Eric van de 
Meer gaat zich ook over deze bij-
enkast ontfermen”, vertelt voor-
zitter Leo Bertoen. Hij is opge-
togen over de nieuwe aanwinst. 
“We willen graag het verhaal van 
Arista Bee Research vertellen: 
op de Historische Tuin Aalsmeer 
wordt aan de toekomst van de 
bij gewerkt. Daar zit een grappige 
parallel in met onze historische 
bloemen- en plantensoorten. Die 
worden ook nog steeds gebruikt 
bij moderne veredeling.”

Sjoelen, handbal, tennis en atletiek
Cheques uitgereikt van 
Deen sponsoractie
Aalsmeer - Eind juli kreeg Sjoel-
club Aalsmeer te horen dat zij één 
van de uitgekozen verenigingen 
was, die mee mocht doen aan 
de sponsoractie 2020 van Deen 
Supermarkten. In Aalsmeer de-
den 4 clubs mee. Naast de Sjoel-
club mochten Atletiekvereniging 
Aalsmeer, Green Park Aalsmeer 
handbal en tennisvereniging All 
Out deelnemen aan de actie.
Van 16 augustus tot en met 5 sep-
tember kreeg iedere klant die be-
paalde producten kocht en bij 
10 euro aan boodschappen een 
sponsormunt, die in één van de 
vier kokers gegooid mocht wor-
den. Na de eerste week had Sjoel-
club Aalsmeer 550 munten ver-
zameld. Week twee leverde 623 
munten op en de laatste week 
maar liefst 875 munten! 
In totaal werden er 2048 munten 
verzameld, wat een derde plaats 
in de rangschikking opleverde 
(na de Atletiek- en Handbalver-
eniging). 
Filiaalmanager Brigit Schouten 
van Deen Aalsmeer overhandig-
de de cheque afgelopen zater-
dag aan  secretaris Mirjam van 

den Berg. Het leek verdacht veel 
op het openen van de koffertjes 
bij Miljoenenjacht van Linda de 
Mol, zo spannend was het mo-
ment waarop het bedrag bekend 
gemaakt werd.
Een cheque van maar liefst 1.000 
euro mocht Sjoelclub Aalsmeer in 
ontvangst nemen. Met dit geld 
wil de sjoelclub het familietoer-
nooi, dat afgelopen maart op de 
agenda stond, alsnog organise-
ren, wanneer dit weer mogelijk is 
na corona. Green Park Aalsmeer 
handbal mocht een cheque van 
1.250 euro in ontvangst nemen 
en gaat dit geld besteden aan de 
aanschaf van materialen voor het 
nieuwe krachthonk. Het hoog-
ste bedrag, een cheque van 1.500 
euro, kreeg Atletiekvereniging 
Aalsmeer uitgereikt. Het geld 
maakt het mogelijk om het nieu-
we clubhuis af te bouwen.
Sjoelclub Aalsmeer wil alle men-
sen die de munten in de koker 
gegooid hebben hartelijk bedan-
ken en natuurlijk ook supermarkt 
Deen voor de leuke en gulle actie! 
Zie voor verdere informatie www.
sjoelclub-aalsmeer.nl

Uitreiking cheque aan Mirjan van Sjoelclub Aalsmeer door �liaalmana-
ger Birgit Schouten. Foto: Remy van den Berg

Voor goede doelen en verenigingen
Start inschrijving voor 
Meerlandenfonds
Rijsenhout - De inschrijving 
voor de veertiende editie van het 
Meerlandenfonds 2020 gaat van-
daag, 1 oktober, van start. Ook 
dit jaar heeft Meerlanden weer 
een bedrag van 55.000 euro in 
het fonds gestort om (sport)ver-
enigingen en goede doelen te 
ondersteunen. Vrijwilligers van 
goede doelen en sportvereni-
gingen uit het verzorgingsge-
bied van Meerlanden, waaronder 
Aalsmeer, kunnen tot 1 novem-
ber aanstaande een aanvraag in-
dienen via www.meerlanden.nl/
inschrijven. “Vrijwilligers zijn on-
misbaar voor onze maatschap-
pij. En misschien in deze perio-
de wel meer dan ooit. Met veel 
creativiteit en doorzettingsver-
mogen proberen zij hun werk zo 
goed mogelijk voort te zetten 
om daarmee te blijven bijdragen 
aan een mooie en duurzame leef-
omgeving in de regio, vandaag 
en morgen. Net als Meerlanden 
daar dagelijks haar steentje aan 
bijdraagt, samen met gemeen-
ten en hun inwoners, scholen en 
partners. En daarom steunen wij 
die talrijke initiatieven van goe-
de doelen en verenigingen met 
ons Meerlandenfonds. Zo kun-
nen zij hun mooie werk blijven 
doen”, zegt Angeline Kierkels, al-
gemeen directeur van Meerlan-
den. “Ik roep alle vrijwilligers in 
de regio daarom op om een aan-
vraag te doen voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds!”

Duurzame leefomgeving
Het bestuur van het fonds let 
bij de aanvragen op dege-
nen, die zich inzetten voor een 
mooie en duurzame leefomge-
ving. Ze gaat hierbij uit van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoe-
len (SDG’s) van de VN om van de 
wereld een betere plek te ma-
ken in 2030. Het bestuur let ex-
tra op projecten of activiteiten 
die het milieu bevorderen, het 
welzijn van mensen vergroot en 
dit jaar ook op aanpassingen die 
daarvoor nodig zijn vanuit de 
maatregelen rondom Covid-19, 
om deze activiteiten zo goed 
mogelijk voort te zetten. 

Online inschrijven
Goede doelen en (sport)vereni-
gingen komen voor een bijdra-
ge uit het Meerlandenfonds in 
aanmerking door een project te 
beschrijven. Voor goede doelen 
is de maximale bijdrage 2.500 
euro en voor (sport)verenigin-
gen maximaal 1.000 euro.

De inschrijving sluit op 1 no-
vember 2020. Begin december 
ontvangen de aanvragers be-
richt over een eventuele toe-
kenning van een bedrag uit het 
fonds. Dit jaar organiseert Meer-
landen de uitreiking op een an-
dere manier dan het gebruike-
lijke feestelijke event. Het regle-
ment staat op www.meerlan-
den.nl/fonds.

Verduurzamen van woningen stimuleren

Zonnepanelenactie in 
Aalsmeer verlengd
Aalsmeer - Woningeigenaren in 
de gemeente Aalsmeer kunnen 
sinds mei makkelijk en voorde-
lig zonnepanelen aanschaffen via 
een collectieve inkoopactie. De 
actie zou eind augustus sluiten, 
maar wegens succes wordt de ac-
tie verlengd tot het einde van het 
jaar. Wethouder Duurzaamheid 
Wilma Alink: “Met deze inkoop-
actie wil de gemeente duurzame 
energieopwekking in Aalsmeer 
stimuleren en het verduurzamen 
van woningen makkelijker ma-
ken voor haar inwoners. Al meer 
dan 300 woningeigenaren heb-
ben zich ingeschreven voor de 
zonnepanelenactie. Maar we wil-
len nog meer mensen de kans te 
geven om te profiteren van deze 
collectieve aanbieding.”

Online informatieavond
Op dinsdag 20 oktober organi-
seert het Regionaal Energieloket 
samen met de gemeente een on-
line informatieavond over de zon-
nepanelenactie. Inschrijven voor 
de informatieavond en deelne-
men aan de zonnepanelenactie 

in Aalsmeer kan via de website 
van het Regionaal Energieloket: 
www.regionaalenergieloket.nl. 
Op de site is ook meer informatie 
over de actie te vinden.
De zonnepanelenactie is opge-
zet door het Regionaal Energie-
loket in opdracht van gemeen-
te Aalsmeer. Het Regionaal Ener-
gieloket heeft verschillende in-
stallateurs gevraagd een aanbod 
in te dienen. Deze aanbiedingen 
zijn beoordeeld op onder ande-
re prijs, kwaliteit, garantstellin-
gen en ervaring. Hierna is de bes-
te partij gekozen om de zonnepa-
nelenactie uit te voeren.

Regionaal Energieloket
Het Regionaal Energieloket helpt 
woningeigenaren met het ver-
duurzamen van hun woning. 
Door hen te informeren over 
duurzame maatregelen voor de 
woning én collectieve projec-
ten te organiseren om samen 
ook daadwerkelijk aan de slag te 
gaan. Het Regionaal Energielo-
ket werkt in opdracht van de ge-
meente Aalsmeer.

Uitgekookt: Voor gezonde 
kant- en klaarmaaltijden
Regio - De manier waarop we 
met ons avondeten omgaan ver-
andert. We kiezen steeds vaker 
voor gemak in de keuken. Maal-
tijdboxaanbieders schieten als 
paddenstoelen uit de grond en 
in de supermarkt vind je steeds 
meer verspakketten. Maar wie 
écht gaat voor gemak in com-
binatie met gezond eten kiest 
voor de maaltijdservice van Uit-
gekookt. 
Bij Uitgekookt bestel je gezonde 
klant-en-klaarmaaltijden die gra-
tis bij je thuis worden bezorgd. In-
derdaad, gezonde kant-en-klaar-
maaltijden: altijd vers, met mini-
maal 200 gram groente en zon-
der onnodige toevoegingen. Ei-
genaar Johan van Marle: “Wij vin-
den dat iedereen altijd lekker en 
gezond moet kunnen eten. Ook 
als je geen tijd hebt om te koken, 
als dit niet lukt of als je gewoon-
weg je tijd liever aan iets anders 
besteed. Onze maaltijden zijn het 
gezonde alternatief voor zelf ko-
ken.”

100.000e klant
Dat dit alternatief komt als geroe-
pen blijkt wel uit de snelle groei 
van het bedrijf. De maaltijden 
vliegen als warme broodjes over 
de toonbank en onlangs heeft 
Uitgekookt voor haar 100.000e 
klant gekookt. Een mijlpaal voor 
het bedrijf waar gezond en lekker 
eten al zes generaties in de fami-
lie zit. Van het telen van groente 
en aardappelen, via een groente-
winkel, tot aan de huidige maal-
tijdservice.

Elke week wisselend menu
Omdat gezond eten ook gevari-
eerd eten betekent, staan er we-
kelijks meer dan 25 nieuwe maal-
tijden op het menu. Van een 
smaakvolle pasta of een verras-
sende couscous, tot een traditi-

onele stamppot. Het aanbod is 
dan ook net zo divers als het type 
klant dat bestelt bij Uitgekookt. 
“Van drukke jongvolwassenen tot 
minder mobiele senioren. Onder-
tussen weet iedereen ons wel te 
vinden.”

Eigen bezorgers
Dat heeft Uitgekookt niet alleen 
te danken aan het gezonde aan-
bod. Ook service staat hoog in 
het vaandel. Johan: “Wij werken 
met eigen bezorgers die vaste 
routes rijden. Wie vaker bestelt, 
ziet dus een vertrouwt gezicht. 
We merken dat onze klanten dit 
heel prettig vinden. Ze kunnen 
hun volgende bestelling gewoon 
afgeven bij de bezorger. Ook is 
het hierdoor eenvoudiger om be-
zorgafspraken te maken, bijvoor-
beeld om de maaltijden in een 
koelbox onder de carport te zet-
ten. Je hoeft er dus niet voor thuis 
te blijven.”

Geheel vrijblijvend
Vaker bestellen hoeft overigens 
niet. Bij Uitgekookt zit je ner-
gens aan vast, het is geen abon-
nementsvorm. De ene klant be-
stelt wekelijks, de ander als hij 
een drukke week voor de boeg 
heeft. De maaltijden bestel je 
vooraf, tot vier weken vooruit. Op 
de dag voor bezorging beginnen 
de chefs met koken. 

Alleen even opwarmen
Na ontvangst bewaar je de maal-
tijden tot vijf dagen in de koelkast 
en hoef je ze alleen nog even op 
te warmen in de oven of magne-
tron. Zo staat er binnen een paar 
minuten een verantwoorde maal-
tijd op tafel. “Onze maaltijden zijn 
gezonder dan afhalen, makkelij-
ker dan een maaltijdbox en goed-
koper dan uit eten gaan”, besluit  
Johan zijn verhaal.

FWF: Voor eerlijke arbeid 
in de kledingindustrie
Aalsmeer - Wel eens van de Fair 
Wear Foundation (FWF) gehoord? 
Deze stichting zet zich in voor 
goede arbeidsomstandigheden 
in de kledingindustrie, in landen 
waar kleding wordt geproduceerd 
voor de Nederlandse en de Euro-
pese markt. Fair Wear Foundation 
werkt samen met diverse bran-
cheorganisaties, vakbonden en de 
Schone Kleren Campagne. Bedrij-
ven die bij FWF zijn aangesloten 
committeren zich aan het verbete-
ren van de arbeidsomstandighe-
den. FWF beschikt over een moni-
toring- en verificatiemethode om 
toe te zien op de invoering van de 
gedragscode en het verbeteren 

van de arbeidsomstandigheden. 
Elk lid van FWF moet uiteindelijk 
al zijn leveranciers in de confectie-
industrie betrekken bij het verbe-
teren van de arbeidsomstandig-
heden. Naast het bezoek van de 
fabriek, worden de arbeiders ge-
interviewd buiten de fabriek. In 
de optiek van FWF zijn de contro-
les niet bedoeld om fouten aan 
te wijzen, maar om  gezamenlijk 
naar oplossingen te zoeken. Van-
daar dat bij controles ook vakbon-
den of werknemersvertegenwoor-
digers worden betrokken. Meer 
weten over (eerlijke) kleding? 
Kijk dan op de website: www. 
fairtradegemeenteaalsmeer.nl. 
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Afscheid Heleen Broerse na 9 jaar
Franka den Hertog nieuwe 
directeur van ‘De Ruimte’
Kudelstaart - Vanaf 1 januari 
2021 staat een nieuwe directeur 
aan het hoofd van Kindcentrum 
De Ruimte In Kudelstaart. De 
huidige directeur Heleen Broer-
se gaat eind december van dit 
jaar met pensioen. In september 
heeft een sollicitatieprocedure 
plaatsgevonden om een nieuwe 
directeur te vinden. Deze is goed 
verlopen. Er was veel belangstel-
ling voor de vacature. Er waren 
tien belangstellenden voor de 
functie. Voor de gesprekken zijn 
vier kandidaten uitgenodigd. Uit 
deze mensen heeft het bestuur 
van Jong Leren voor Franka den 
Hartog gekozen. Het team is blij 
met deze keuze. Franka en het 
team kennen elkaar al vanuit haar 
functie als bovenschools ICT-
er. Er is dus al een match tussen 
haar en het team. De verwach-
ting is dat deze match een mooie 
start geeft voor het werk van de 

nieuwe directeur. Huidig direc-
teur Heleen Broerse heeft ruim 9 
jaar op de school gewerkt. “Het 
is een goed moment om verder 
te gaan met een nieuwe leider. 
Franka kan verder werken aan 
de ontwikkeling van deze mooie 
school”, aldus Heleen. De komen-
de maanden gebruikt Franka om 
zich in te werken. Zo kan zij in het 
nieuwe jaar goed van start.

11, 18 en 25 oktober
Watertoren in oktober 
drie zondagen open
Aalsmeer - De watertoren is ko-
mende drie zondagen (11, 18 en 
25 oktober) geopend voor be-
langstellenden. Het is interes-
sant om dit Aalsmeerse rijksmo-
nument van binnen te bekijken 
en voorlichting te krijgen hoe de 
werking binnen de toren heeft 
plaatsgevonden. Uiteraard is er 
de gelegenheid om naar boven 
te klimmen en vanaf 50 meter 
hoogte heeft men een 360 gra-
den uitzicht over Aalsmeer en de 
verre regio. De watertoren, die tot 
begin jaren negentig heeft ge-
fungeerd als drukverhoger bin-
nen het drinkwater leidingssy-
steem van Aalsmeer en omlig-
gende plaatsen, ziet er groten-
deels nog hetzelfde uit als de oor-
sprong.
In 1926 is gestart met de bouw 
van deze hoge toren en men be-
gon met het heien van maar liefst 
452 palen van 15 meter leng-
te. Daarop werden onder andere 
de enorme kolommen gebouwd, 
die de twee bovenbekkens moes-
ten gaan dragen. Het eerste bek-
ken wat men tegenkomt is er één 
van ruim 460.000 liter en het bo-
venste bekken maar liefst ruim 
530.000 liter. Deze bekkens wa-
ren vroeger geheel gevuld met 
leidingwater, dat gehaald werd 
vanuit de duinen aan de kust.
Onder de begane grond ligt nog 
een derde bekken van 146.000 li-
ter, zodat de totale voorraad wa-

ter de miljoen liter overschreed.
De stoere watertoren heeft zich 
altijd geweerd tegen onstuimi-
ge weersomstandigheden: zelfs 
stormen met windkracht 10 en 
méér kon de toren hebben. Tij-
dens de oorlogsjaren had de to-
ren geluk, ondanks de nabijheid 
van Schiphol dat een mikpunt 
zou kunnen zijn, is de watertoren 
ongeschonden deze jaren door-
gekomen. Dit in tegenstelling tot 
veel andere watertorens in den 
lande, die zwaar beschadigd wer-
den.
Aalsmeer is trots op haar water-
toren en de mensen van de be-
heersstichting zorgen ervoor dat 
iedereen er zoveel mogelijk ge-
bruik van kan maken. Deze drie 
zondagen is de watertoren ge-
opend tussen 13.00 en 17.00 uur.
Wil men naar boven, dan zijn de 
kosten voor de kinderen 1 euro 
en voor volwassenen 2 euro.
Met het oog op de corona pre-
ventie gelden de volgende re-
gels: Bezoekers laten hun con-
tactgegevens achter (op een lijst), 
nemen de 1,5 meter afstand in 
achting, er gaan maximaal 8 vol-
wassenen naar boven, er wordt 
dus afgewisseld indien nodig. 
Kinderen kunnen gewoon mee 
naar boven. Er wordt sterk gead-
viseerd om  binnen een mond-
kapje te dragen (indien men deze 
niet bij zicht heeft, zijn er beschik-
baar bij de balie).

Ook een foto van de Aalsmeer verlichte watertoren van Kick Spaargaren 
voor vrijwilliger Dick de Kuijer. 

In Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum

Lezing over ‘Vliegparken 
in West Nederland’
Aalsmeerderbrug - Toen de Duit-
sers in mei 1940 Nederland bin-
nenvielen, stonden de 125 opera-
tionele vliegtuigen van de Lucht-
vaart Afdeling LVA verspreid over 
acht vliegparken. Daarnaast be-
schikte de Marineluchtvaart-
dienst over eigen steunpunten en 
was de opleiding op enkele ande-
re vliegparken geconcentreerd. Er 
waren ook nog enkele hulpvlieg-
parken, die in de vijf oorlogsda-
gen soms nog een rol hebben ge-
speeld. Waar waren al deze vlieg-
parken? Wat speelde zich daar af 
en wat herinnert nu nog aan die 
vliegparken? Kan je er vandaag 
de dag nog wat van terug vin-
den? Peter de Raaf verzorgt op za-
terdag 17 oktober twee keer een 
lezing over ‘Vliegparken in West 

Nederland’ in het Crash Museum 
in het Fort bij Aalsmeer. De eerste 
lezing is om 11.00 uur en de twee-
de om 13.00 uur.

Afstand en mondkapjes
Als gevolg van de beperkingen 
ingevolge het coronavirus richt-
lijnen worden bezoekers verzocht 
1,5 meter afstand te houden. 
Daarnaast worden bezoekers ver-
zocht bij het betreden van het fort 
een mondkapje te dragen gedu-
rende het bezoek. Bezoekers van 
het museum, en de lezing moeten 
zich vooraf opgeven via de web-
site: www.crash40-45.nl/kaarten-
reserveren/. 

Museum bezoek
De lezing is uitstekend te com-

Dagje voor Dummy’s
Aalsmeer - Schoondochter had 
flink zegeltjes gespaard bij de 
lokale supermarkt en stuurde 
mij de uitnodiging: “Ga je mee 
een dagje naar Artis? Ik heb vrij-
kaarten.” Daar hoef ik nooit lang 
over na te denken. September 
is al sinds mensenheugenis Ar-
tis maand en ik ben gek op bees-
sies kijken. Zo’n uitje heeft ech-
ter wel wat voeten in aarde. Het 
bezoek moest gereserveerd, een 
aankomst tijd afgesproken en ik 
moest er nog naartoe. Om mond-
kapjes gehannes te voorkomen 
bedacht ik: Ik ga op de fiets. Ik 
sloot op de valreep nog even 
een diefstalverzekering af, want 
fiets en Amsterdam is een riskan-
te combi. “Je bent gek”, zei man-
lief: “Het gaat de hele dag ho-
zen.” Ik liet me voorlichten door 
buienradar en stelde het plan bij. 
De OV kaart opgewaardeerd, een 
route gepland, de juiste tijd geko-
zen, het kon allemaal via mijn te-
lefoon. Ik maakte een leuk lunch-
pakketje voor de volwassenen, 
nam thermosbekers koffie en 
thee mee. Rugzak op en gaan. 
Kwart over zeven ’s morgens in-
stalleerde ik mij prinsheerlijk met 
e-reader in de bus, maar van le-
zen kwam niks, mijn bril besloeg 
iedere keer door mijn gehijg in 
dat stomme mondkapje. Aan in-
fo mankeert het niet bij het OV. 
Ik weet nu wat noord, zuid, oost 
en west is op het veilingterrein 
en dat Siebold Philipp Franz van 
voren heet. Op alle fronten een 
leerzaam tripje. Op station Zuid 
kon ik de metro niet vinden, die 
bleek een verdieping lager te lig-
gen. Heel logisch voor een under-
ground, maar je moet er maar op-
komen. 
Artis was, zoals altijd, fantastisch. 

Heerlijk rustig vanwege het hon-
denweer en corona. Geen gezeik 
met veilige plaatsen in het res-
taurant, we dronken gewoon kof-
fie onder de paraplu, picknick-
ten in de tent en als het van de 
lucht stortte, vluchtten we naar 
het reptielenhuis of het aquari-
um. Kleinzoon vond de zwarte 
jaguar niet meer dan een grote 
poes, maar was diep onder de in-
druk van de mannetjes gorilla en 
helemaal gebiologeerd door de 
vissen in het aquarium: “Kijk oma, 
nog een blauwe.” Kleindochter 
verheugde zich vooral op de be-
loofde beestenknuffel na afloop. 
Om drie uur ’s middags namen 
we afscheid en wandelde ik rich-
ting station Weesperplein, in de 
wetenschap dat ik het betaalde 
saldo nog wel op mijn OV kaart 
moest zetten. Kon niet bij ingang 
noord, wel bij ingang zuid. Na 
vijf vruchteloze pogingen druk-
te ik op de noodknop. “Maar me-
vrouw, dat kan helemaal niet bij 
deze automaat. U moet bij een 
supermarkt of tabakswinkel zijn.” 
Over logica gesproken. Je zal toe-
rist zijn. In de verre omtrek van 
het Weesperplein geen super-
marché te bekennen. Wel een ta-
bakswinkel. “Nee mevrouw, dat 
doen wij hier niet meer.” Ik heb 
het er maar op gegokt, uitgaand 
van de gedachte: als ik eenmaal 
binnen die metropoortjes ben, 
zie ik wel weer verder en in de 
bus rijd ik desnoods zwart. Saldo 
technisch ging het allemaal net. 
Mijn mondkapje is inmiddels ver-
sleten van al het gehijg. Als u mij 
nu tegenkomt heb ik een hippe 
zwarte op. Cadeau gekregen van 
de Elektroloog. 
Truus Oudendijk
Reageren? truus@bente.net

...van Truus

Bij het korten der dagen
Aalsmeer - De dagen worden 
korter en het lijkt al guurder op de 
Poel. De herfst is begonnen! Veel 
koeten, futen en ander gevogel-
te zie ik op mijn dagelijks rondje 
in de sloep op deze herfstige na-
middag. Zij zwemmen nog vro-
lijk door met hun tweede of der-
de leg pulletjes. Begrijpen zij echt 
niet dat de zomer ten einde is en 
het onmogelijk wordt om dit na-
geslacht nog te kunnen groot-
brengen? Wel een beetje dom... 
De natuur gaat in winterslaap en 
de voedselvoorraad wordt kari-
ger. De eerste en tweede leg heb-
ben ze al bijna niet groot kunnen 
brengen door hun te nonchalan-
te houding. De kleintjes zijn dan 
al in een onbewaakt ogenblik een 
lekker hapje voor de vissen en 
roofvogels. 

Domme watervogel-ouders
Koeten en futen zijn niet zo trouw 
aan hun nageslacht, vandaar dat 
ze maar doorgaan met eieren uit-
broeden. Als de herfst te koud 
wordt, laten zij de kleintjes ge-
woon aan hun lot over, de kui-
kens hebben geen kans de winter 
te overleven. Zij zijn nu zeker een 
heerlijke prooi voor de inmiddels 
volwassen vissen die in groten 
getale aanwezig zijn. De rietlan-
den zijn inmiddels gemaaid, wat 
ik trouwens een schitterend ge-
zicht vind. Het Bovenlandenge-
bied heeft door de kale rietsud-
des in de herfst een totaal ande-
re uitstraling. Het riet is in het zo-
merseizoen een ideaal beschutte 
plek voor de jonge watervogels, 
waardoor de roofvogels, zoals 
de torenvalk, slechtvalk en bui-
zerd, bijna geen kans krijgen om 
ze te vangen. Nu lopen de klein-
tjes onbevangen rond op de ka-
le rietlanden en zijn een makkelij-
ke prooi voor de imposante roof-
vogels.

Gracieuze zwanen
Voor mij zijn de edelste water-
vogels in het bovenlandenge-
bied de zwanen. De gracieuze 
dieren verzorgen nu nog steeds 

hun kroost, wat in de lente is uit-
gebroed. De jonge zwanen zijn 
al bijna net zo groot als hun ou-
ders en zijn gezegend met een 
taupekleurige donzen vacht. Zij 
kunnen sinds een paar maanden 
vliegen. Vliegles is geen eenvou-
dige opdracht, het zijn zware vo-
gels. Zwanen hebben een lange 
aanloop nodig op het water of 
land en moeten sterk slaan met 
de enorme vleugels om los te ko-
men van de wereld onder zich. Pa 
en ma zwaan hebben de touw-
tjes stevig in handen. Hun kinder-
schare is in oktober een maand 
of vijf-zes oud en blijft tot de ko-
mende lente onder vader- en 
moeders vleugels. Zij worden de 
hele winter nog verzorgd, waar-
na ze in de lente zullen uitvlie-
gen, op zoek naar eigen avon-
tuur. Een zwanenpaar blijft hun 
gehele leven bij elkaar, ze zullen 
elkaar trouw blijven, tot de dood 
hen scheidt. Uit deze wetenschap 
is een oud bijgeloof ontstaan: 
‘Wanneer een jonge bruid een 
zwanenveer in het hoofdkussen 
van haar echtgenoot naait, zal hij 
haar eeuwig trouw blijven...’
De zon staat al laag aan de hemel. 
Schitterende kleuren ontstaan 
boven inmiddels donkere bos-
sen op de eilanden. Over een uit-
gestorven Poel vaar ik relaxt rich-
ting Vrouwentroost.
Reageren?
bob@bovenlanden.nl

Week tegen Eenzaamheid
Wethouder trakteert leden 
Gezelligheids Bridge Club
Aalsmeer - Het is deze week de 
Week tegen Eenzaamheid. Par-
ticipe heeft hier in Aalsmeer de 
Week van de Ontmoeting van 
gemaakt. Want eenzaamheid te-
gengaan begint met ontmoe-
ten. En dat ontmoeten gebeurt in 
Aalsmeer onder andere bij de Ge-
zelligheids Bridge Club van Parti-
cipe in Buurthuis Hornmeer. Op 
maandagmiddag leggen de le-
den van deze bridgeclub nog 
steeds gezamenlijk een kaartje. 
De club voldoet namelijk aan al-
le coronamaatregelen en valt ook 
binnen de regels van de gelden-
de noodverordening. 

Elkaar ontmoeten
Wethouder Wilma Alink bracht 
ze ter gelegenheid van de Week 
van de Ontmoeting een bezoekje 
en een kleine versnapering. “Een-
zaamheid is momenteel natuur-
lijk een ontzettend actueel the-
ma. Het is fijn om te zien dat men-
sen in Aalsmeer ondanks alles 
toch nog mogelijkheden blijven 
vinden om elkaar te ontmoeten. 
Op een voor iedereen veilige ma-
nier natuurlijk. De leden van deze 

bridgeclub hebben het goed ge-
regeld en kunnen gelukkig elkaar 
nog steeds zien. Maar dit is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Ik 
hoop dat deze week mensen aan 
het denken zet hoe zij binnen al-
le richtlijnen toch mensen die al-
leen zijn kunnen ontmoeten. Een 
gezamenlijke wandeling of een 
kop koffie op anderhalve meter 
betekent vaak al veel voor men-
sen”, aldus wethouder Alink.

Participe
Wilt u contact met mensen uit uw 
buurt, maar weet u niet wat de 
mogelijkheden zijn? Bel dan met 
Participe op 020-5430430. De vrij-
willigers en professionals helpen 
u graag. Bijvoorbeeld met een 
kopje koffie in een wijkcentrum, 
een praatje in de bibliotheek, een 
bingomiddag, beweegactivitei-
ten of een gesprek met de maat-
schappelijk werker of ouderenad-
viseur. 
Participe werkt hierbij samen met 
onder andere de gemeente, Man-
telzorg & Meer, Aalsmeervoor-
elkaar, onderwijsinstellingen en 
partners uit de zorg. 

Bob in de BOVENLANDEN

bineren met een bezoek aan 
het museum. Bezoekers kun-
nen in de eenrichtingsverkeer 
route de geëxposeerde objec-
ten bewonderen. Toegang tot 
de lezing is gratis voor bezoe-
kers aan het museum. Het mu-
seum is op zaterdag en tweede 
zondag van de maand geopend 

van 11.00 tot 16.00 uur en is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Kijk voor meer informa-
tie over het museum en het werk 
van het Crash luchtoorlog- en 
verzetsmuseum ’40- ‘45 op de 
website, Facebook of Instagram.
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Boetes en aanhouding 
na snelheidscontrole
Kudelstaart - Op donderdag 1 
oktober heeft de politie een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Hoofdweg. Naar aanleiding van 
diverse klachten van bewoners 
over de veelal hoge snelheden 
van voorbij razende auto’s werd 
de lasergun ingezet. Acht auto-
mobilisten reden 20 kilometer 
harder dan de toegestane snel-
heid van 50 kilometer per uur. 
Alle acht krijgen een bekeuring 
thuis. De hoogst gemeten snel-
heid was 99 kilometer.
Net toen de politie wilde ver-
trekken, kwam een auto de con-
trolepost met hoge snelheid te-
gemoet. De lasergun werd snel 
weer aangelegd. De auto reed 
langs met een snelheid van liefst 

136 kilometer. De bestuurder 
slingerde hevig, raakte in de slip, 
maar wist net op tijd te corrigeren 
en ging er snel vandoor.
De politie besloot de achtervol-
ging in te zetten. Op een terrein 
van een woning werden even la-
ter remlichten gezien. Het bleek 
de auto van de snelheidsmaniak 
te zijn. De bestuurder was nog in 
het voertuig aanwezig. Hij bleek 
onder invloed te verkeren van 
verdovende middelen en alcohol. 
Reden genoeg voor de politie 
om het rijbewijs in te vorderen. 
Tevens is proces-verbaal opge-
maakt wegens te hoge snelheid, 
rijden onder invloed en gevaarlijk 
rijgedrag. De bestuurder moet 
zich bij justitie verantwoorden.

Tot half december
Werkzaamheden nieuw 
busstation Zwarteweg
Aalsmeer - Sinds afgelopen don-
derdag 1 oktober, tot half decem-
ber, voert de provincie Noord-
Holland werkzaamheden uit aan 
het nieuwe busstation langs de 
Burgemeester Kasteleinweg, bij 
de Zwarteweg. De aannemer 
haalt eerst de voorbelasting weg 
en legt daarna de kabels en lei-

dingen aan. Vervolgens wordt de 
verharding aangebracht en zal 
de aannemer het nieuwe meubi-
lair plaatsen. De werkzaamheden 
vinden plaats in het wegvak dat 
eerder is afgesloten. Het fietsver-
keer volgt al een omleiding. De-
ze werkzaamheden vallen binnen 
dezelfde omleiding.

Uitvoering ‘klus’ in twee fases
Binnenkort plaatsing 
hamei op Barendeweg!
Aalsmeer - Sinds 9 september is 
de Barendebrug in de Dorpsstraat 
weer open voor verkeer. Alleen 
de Hamei (bovenbouw) is nog 
niet geplaatst. Deze wordt bin-
nenkort in twee fases geplaatst. 
De eerste fase is op 22 oktober en 
de tweede fase op 11 en 12 no-
vember. Tijdens deze drie dagen 
is de Dorpsstraat, ter hoogte van 
de Barendebrug, afgesloten voor 
al het verkeer. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Van Cleeffkade 
met verkeersborden. 
De twee fases zijn nodig omdat 
er nog een aantal onderdelen 
op maat moeten worden gerea-
liseerd, die pas na plaatsen van 

het eerste gedeelte van de bo-
venbouw kunnen worden inge-
meten en gemaakt. Om deze re-
den zit er drie weken tijd tussen 
de eerste en de tweede fase. Mo-
menteel wordt op het terrein van 
Griekspoor in Nieuw-Vennep nog 
hard gewerkt aan het restaureren 
van de bovenbouw van de Ba-
rendebrug. Meer informatie over 
deze werkzaamheden staan op 
www.aalsmeer.nl/werkinuitvoe-
ring. Ook zijn de werkzaamheden 
te volgen via de site van de aan-
nemer: https://www.griekspoor.
nl/aalsmeer. Hier staat de actue-
le informatie over de planning en 
de verrichte werkzaamheden. 

Flinke schade, geen letsel
Getuigen van aanrijding 
op Legmeerdijk gezocht
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
5 oktober heeft rond vier uur in 
de middag een aanrijding plaats-
gevonden op het kruispunt La-
kenblekerstraat met de Legmeer-
dijk. Een grijze Ford focus station-
wagen en een lichtgrijze Hyun-
dai Atos zijn met elkaar in botsing 
gekomen. De Ford focus kwam 
uit de richting van Kudelstaart. 
De Hyundai reed vanaf de veiling 
richting de Provinciale weg. 
Beide voertuigen hebben flinke 

schade opgelopen en moesten 
weggesleept worden. De beide 
bestuurders zijn gelukkig onge-
deerd gebleven. De politie is ter 
plaatse geweest. De oorzaak is zo 
goed als zeker het rode licht ne-
geren door één van de twee au-
tomobilisten. Voor de verzeke-
ring worden daarom getuigen 
van deze aanrijding gezocht. Wie 
meer informatie heeft, wordt ver-
zocht contact op te nemen via 
06-29117659 (Monique Wielart).

Aantal besmettingen in 
Zorgcentrum toegenomen
Aalsmeer - “Na de eerste berich-
ten van besmetting met het coro-
navirus in  Zorgcentrum Aelsmeer 
op 25 september is er veel getest 
om een goed beeld te krijgen 
van het totaal aantal besmettin-
gen. De samenwerking van het 
testteam en het Streeklab Haar-
lem is geweldig om snel testen 
uit te voeren en uitslagen te ont-
vangen”, aldus de directie in een 
schrijven. Wat de ontwikkelin-
gen rond het coronavirus betreft 
is minder goed nieuws te mel-
den. “Er is nog geen stabiel beeld. 
Zowel op de begane grond (Klei-
ne Poel) als op de tweede etage 
is het aantal besmettingen bij be-
woners en medewerkers toege-
nomen. Daarnaast zijn er bij de 
ondersteunende diensten ook 
enkele besmettingen.” Een aantal 
bewoners heeft veel klachten en 

zijn echt ziek door het coronavi-
rus. “Zij krijgen alle zorg die nodig 
is, hoewel wij ons wel bezorgd 
maken om enkele bewoners”, ver-
volgt het Zorgcentrum in haar 
nieuwsbrief. Op de Grote Poel en 
de eerste etage zijn geen bewo-
ners en medewerkers besmet en 
mag er weer bezoek komen. Van-
wege het evenwicht tussen kwa-
liteit van leven en veiligheid blijft 
dit vooralsnog beperkt tot 1 be-
zoeker per bewoner per dag, in 
de kamer met mondmasker op 
en onderling afstand houden. Op 
dit moment wordt nog geen ver-
dere versoepeling ingevoerd van-
wege het aantal toegenomen be-
smettingen. 
Kijk voor meer informatie, de 
nieuwe routekaart en regelma-
tig updates op www.zorgcentru-
maelsmeer.nl/corona/

Beeldende kunst in openbare ruimte
Start werving kunstenaars 
voor project ArtZuid 2021 
Aalsmeer - Een inhaalslag voor 
beeldende kunst in de openbare 
ruimte. Met dat doel legt het col-
lege van burgemeester en wet-
houders een voorstel voor aan de 
gemeenteraad om ArtZuid naar 
Aalsmeer te halen. Beelden naar 
ontwerp van amateurkunste-
naars en scholieren uit Aalsmeer 
moeten de gemeente gaan ver-
fraaien. Wethouder Kunst en Cul-
tuur Wilma Alink: “Het gaat echt 
een Aalsmeerse creatie worden. 
Onder begeleiding van een pro-
fessionele, lokale kunstenaar ont-
werpen amateurkunstenaars en 
Aalsmeerse scholieren miniatuur-
beelden rondom het thema Flo-
ra. Daaruit worden zes beelden 
gekozen die onderdeel uit zul-
len maken van de volgende Art-
Zuid tentoonstelling en daarna 
een mooie plek in Aalsmeer zul-
len krijgen.”

Lokale kunstenaars en scholen
Voor ArtZuid in Aalsmeer is een 
stuurgroep samengesteld met 
brede vertegenwoordiging van-
uit het Aalsmeerse culturele veld. 
De lokale partners zetten hun 
netwerk in om professionele en 
amateurkunstenaars te werven 
voor het project. 
Om met de Aalsmeerse beel-
den aan te kunnen sluiten bij de 
tweejaarlijkse beeldenroute Art-
Zuid 2021 in Amsterdam en Am-
stelveen wil Aalsmeer in novem-
ber starten met de uitvoering. 
Vooruitlopend op het raadsbe-
sluit begint ArtZuid daarom de-
ze week om samen met betrokke-
nen uit het culturele veld lokale 
(amateur)kunstenaars en scholen 
aan te schrijven. Aalsmeerse pro-
fessionele kunstenaars worden 

gevraagd of zij voor acht groepen 
amateurkunstenaars en scholie-
ren masterclasses willen verzor-
gen. Cultuureducatie Amstelland 
zal de scholen benaderen en ook 
amateurkunstenaars kunnen zich 
aanmelden.

Zes grote beelden
Er is ruimte voor 80 amateurkun-
stenaars en scholieren in de mas-
terclasses. Zij zullen onder be-
geleiding van de professionele 
kunstenaars een miniatuurbeeld  
ontwerpen. Van 14 januari tot 
en met 8 februari 2021 worden 
de 80 ontworpen miniatuurbeel-
den in een glazen showcontainer 
bij de molen in de Zijdstraat ge-
presenteerd aan de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Zij kun-
nen tijdens die periode stemmen 
op hun favoriete ontwerp. Op 15 
februari wordt op basis van het 
aantal stemmen en een juryoor-
deel van deskundigen de uitslag 
van de winnende ontwerpen be-
kend gemaakt. De zes beelden uit 
die in het groot uitgevoerd wor-
den, gaan deel uitmaken van Art-
Zuid 2021. Daarna wordt een 
mooie plek in de gemeente uit-
gezocht voor de beelden.

Financiering
De beoogde financiering voor 
het project komt uit de reser-
ve kunstzinnige verfraaiing. De-
ze reserve wordt gevuld door af-
drachten van projectontwikke-
laars van nieuwbouwprojecten 
en is bestemd voor het plaatsen 
van kunst in openbare ruimte. De 
afgelopen jaren is het jaarlijkse 
budget voor beeldende kunst in 
openbare ruimte nauwelijks be-
steed. 

Donderdag in Dorpshuis Kudelstaart
Schakers beginnen eerder 
en gaan vroeg naar huis
Kudelstaart - De verscherpte co-
rona maatregelen zijn ook aan 
Schaakclub Westeinder niet on-
gemerkt voorbij gegaan. Het 
schaken gaat gelukkig nog door. 
Op 2 borden kunnen de schakers 
in de goed geventileerde ruim-
te in het Dorpshuis veilig spe-
len, maar aangezien het Dorps-
huis onder de horeca richtlijnen 
valt moet er eerder worden afge-
sloten.
De Schaakclub heeft dit onder-
vangen door een uur eerder te 
starten, om 19.00 uur, en voor 
22.00 uur stond iedereen weer 
buiten, wel wat onwennig, want 
zo vroeg was de schaakavond 
nog nooit afgelopen! Daarvoor 
werd er wel harde strijd geleverd. 
Gerard van Beek speelde tegen 
Peter, zette de partij goed op, 
maar kwam toch langzaam in 
het nadeel waarna Peter het be-
kwaam uitschoof. Koen versloeg 
Gerard Verlaan na een enerve-
rende pot met wisselende kan-

sen. Mladen en Maarten speel-
den remise. De slotstand gaf een 
soort halma stelling te zien, waar-
bij Mladen een sterk paard had 
en Maarten een slechte loper, 
maar omdat de pionketen hele-
maal vast stond was er voor Mla-
den geen doorkomen aan. Na 
drie weken afwezigheid was Mar-
co Hutters weer terug van vakan-
tie, gebruind en wel maar nog 
niet helemaal scherp genoeg om 
Abdul te weerstaan. Huug Jansen 
was ook weer van de partij, maar 
hij had de nieuwe regels nog niet 
meegekregen en arriveerde om 
20.00 uur toen de anderen al een 
uur bezig waren. Gelukkig kon hij 
nog wat vluggeren met Koen en 
Gerard nadat de reguliere partij-
en waren afgelopen.
Na vijf ronden staat Peter Ver-
schueren bovenaan, met kort 
daarachter Maarten en Mladen.
Komende donderdag 8 oktober 
om 19.00 uur de zesde ronde.  
Komt allen, er is ruimte genoeg!

Rijke geschiedenis ontdekken
Fietstocht door het Bos
Amstelland - Stap op je fiets en 
ga op zondag 11 oktober om 
14.00 uur mee het Bos in. Het Am-
sterdamse Bos heeft een rijke ge-
schiedenis met veel lagen en ver-
halen. Bij het ontwerp is inspira-
tie gehaald uit alle windstreken. 
Het duidelijkst is dit te zien bij de 
houten bruggen van Piet Kramer. 
Er zijn met onder andere de aan-
leg van het Bloesempark, Ooster-
se invloeden toegevoegd. Ervaar 
de invloeden uit oost en west on-
der leiding van boskenners Jan 
Heeren en Wouter van der Wulp. 

Voor deelnemers vanaf 18 jaar.
Kosten: 5 euro per persoon, voor-
af te betalen in De Boswinkel. 
De start van de fietstocht is op 
de Grote Parkeerplaats van de 
Geitenboerderij aan de Nieuwe 
Meerlaan 3, Amstelveen. Aanmel-
den o.v.v. telefoonnummer via: 
020-2517840, via www.amster-
damsebos.nl of in De Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5. Openings-
tijden: woensdag tot en met vrij-
dag van 12.00 tot 17.00 uur en za-
terdag en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Mad Science professors 
in Amsterdamse Bos
Amstelland - De professors van 
Mad Science laat doldwaze proef-
jes zien op donderdag 15 okto-
ber in het Amsterdamse Bos. Om 
10.00 uur: Kleuren van de regen-
boog voor kinderen van 4 tot 6 
jaar. Kijk naar de kleuren van een 
regenboog met een regendrup-
pel of een prismabril en meng de 
kleuren met verf. Om 11.15 uur: 
IJzige avonturen, ook voor 4 tot 
6 jarigen. Er gaat gewerkt wor-
den met ijs dat niet kan smelten. 
Wat gebeurt er als je dit ijs ver-

warmt? Spectaculaire demon-
straties die je zintuigen prikkelen. 
Om 13.00 uur: Werken met warm-
te voor jongens en meisjes van 6 
tot 8 jaar. Hoe bewegen molecu-
len in verschillende temperatu-
ren als de warmte toeneemt? En 
hoe werkt een thermometer? Om 
14.30 uur: Supersnelle Scheikun-
de (10-12 jaar). Ontdek hoe je op 
een eenvoudige manier een che-
mische reactie kan versnellen 
met behulp van katalysators. De-
ze workshop trapt af met een gro-

Goed begin van de herfstvakantie
Little Ladies Morning bij 
film ‘Jackie en Oopjen’
Amstelveen - Zondag 11 oktober 
om 10.30 en 11.00 uur is er een Lit-
tle Ladies Morning bij de film ‘Jac-
kie en Oopjen’ in Cinema Amstel-
veen. De bezoekers worden ont-
vangen over de rode loper met 
een hapje en een drankje. Na de 
film gaan de bezoekers met een 
goodiebag weer naar huis. Een 
goed begin van de herfstvakantie! 
De 12-jarige Jackie (Frouke Verhe-
ijde) is kind aan huis in het Rijks-
museum. Haar moeder Mouna 
(Karina Smulders) werkt daar als 
conservator. Wanneer de beroem-
de Rembrandt-schilderijen van 
Marten Soolmans en Oopjen Cop-
pit worden tentoongesteld, ge-
beurt er iets wonderlijks. Als Jac-
kie na sluitingstijd langs hun por-
tretten loopt, volgen de ogen van 
Oopjen (Sarah Bannier) haar. Jac-
kie dacht dat ze het zich gewoon 
inbeeldde, maar dit blijkt niet zo 

te zijn. Plotseling staat Oopjen 
voor haar neus, maar Jackie wil 
niets van haar weten. Ze denkt dat 
het een verklede actrice is. Maar 
al snel wordt duidelijk dat Oopj-
en de waarheid spreekt. Ze is uit 
het schilderij gestapt omdat ze 
dacht dat Jackie Aeltje was, het 
zusje die ze al jaren kwijt is. Wan-
neer Oopjen haar vergissing in-
ziet is ze radeloos. Maar de stoe-
re Jackie heeft een groot hart en 
bovendien is ze gewend om ieder-
eens problemen op te lossen. Ze 
neemt Oopjen stiekem mee naar 
huis, zodat ze samen op zoek kun-
nen naar het schilderij van het ver-
loren zusje. Maar hoe gaat ze die 
wereldvreemde Oopjen ooit ver-
borgen houden voor haar moe-
der? En hoe komt Oopjen weer te-
rug in het schilderij?  Kijk op www.
cinemaamstelveen.nl voor meer 
films, tijden, data en tickets. 

te knal, waarna de deelnemers 
zelf onderzoekjes gaan doen. Er 
zijn nog plaatsen! Kosten: 5 eu-
ro per kind per ronde. Start in de 
Boswinkel. Duur: ongeveer 1 uur. 
Reserveren (verplicht) onder ver-
melding van telefoonnummer 

via 020-2517840, mail naar: bos-
winkel@amsterdam.nl of geef op 
in de Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5 en iedere woensdag tot en 
met vrijdag geopend van 12.00 
tot 17.00 uur en zaterdag en zon-
dag tussen 10.00 en 17.00 uur.





krantk i n d e r -   e n   j e u g d
16 8 oktober 2020

Gamen, nieuws, reclame en filmpjes
Media centraal bij IKC Triade
Aalsmeer - IKC Triade opende 
het nieuwe thema media met het 
spel ‘Wie zijn de Triade vloggers?’ 
Een nieuwe variant op het beken-
de spel ‘Wie is de mol?’ De hele 
week ontvingen de kinderen elke 
dag een aanwijzing via verschil-
lende media kanalen. Ook waren 
er in het gebouw of op het plein 
aanwijzingen te vinden, maar ui-
teraard eveneens nepnieuws. Het 
is de kinderen gelukt om de ech-
te vloggers te ontmaskeren! De 
komende acht weken werkt Tria-
de IKC-breed aan het thema me-
dia met drie echte vloggers in 
het gebouw. De komende weken 
staat onder andere het gebruik 
van internet en social media cen-
traal. Welke regels horen erbij en 
kunnen we nog wel zonder? Ook 
wordt het verschil tussen nieuws 

en reclame belicht en mag nep-
nieuws natuurlijk niet ontbreken. 
In gesprekken heeft bijvoorbeeld 
de bovenbouw het over de geva-
ren van social media en gamen, 
hierbij kun je denken aan slaap-
problemen en lichamelijke klach-
ten. In de onderbouw zijn echte 
postkantoren ingericht en bezor-
gen de kinderen dagelijks post-
pakketen verkleed als echte post-
bodes. Ook bij de buitenschool-
se opvang worden stop-motion 
filmpjes gemaakt en werken de 
kinderen aan een krant. Het kin-
derdagverblijf heeft activiteiten 
gericht op het herkennen van je-
zelf en anderen. Als afsluiting van 
dit thema wordt een echte krant 
gemaakt waaraan iedereen van 
IKC Triade een bijdrage zal leve-
ren. 

‘Kennismakingstour’ door Aalsmeer
Burgemeester bezoekt 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Als onderdeel van 
de ‘kennismakingstour’ door 
Aalsmeer is burgemeester Gi-
do Oude Kotte op bezoek ge-
weest bij kinderboerderij Boeren-
vreugd in de Hornmeer. De kin-
derboerderij bestaat sinds 1993 
en is, vanwege de coronamaat-
regelen, tijdelijk beperkt toegan-
kelijk. De burgemeester sprak tij-
dens zijn bezoek met het bestuur 
en de vrijwilligers van de kinder-
boerderij. Het gesprek ging ook 
over hun ervaringen in deze voor 
iedereen vreemde tijd. Bij het ge-
sprek was de locatiemanager van 
Ons Tweede Thuis aanwezig. Cli-
enten van Ons Tweede Thuis vin-
den, al sinds de opening 27 jaar 
geleden, op de kinderboerderij 
een zinvolle dagbesteding, die 
een waardevolle bijdrage geeft 
aan hun welzijn. 

Waardevol project
Ook de kinderboerderij heeft te 
maken met de regels om de ver-
spreiding van het coronavirus te 
beperken. De winkel is niet open 
en dat scheelt veel omzet. Ook 
zijn niet alle dieren te ‘bezoeken’. 

Tijdens het gesprek en de rond-
leiding stak burgemeester Ou-
de Kotte zijn trots op de vrijwilli-
gers en medewerkers van de kin-
derboerderij niet onder stoelen 
of banken. “Het is een waardevol 
project in onze gemeente”, con-
stateerde de burgemeester. “U 
gaat mij hier nog vaak terugzien, 
maar dan met twee kleine gezins-
leden in mijn bijzijn.” 

Eerste paal in 1993
In 1992 doneerden 600 mensen 
elk 5 gulden om de wervingskos-
ten te dekken voor de bouw van 
een kinderboerderij in Aalsmeer. 
Al snel daarna meldden de eerste 
bedrijven zich voor sponsoring. 
Een gift en ondersteuning van 
het Nationaal Jeugdfonds ‘Jantje 
Beton’ in januari 1993 bracht al-
les in een stroomversnelling. De 
eerste paal voor de kinderboer-
derij in het Hornmeerpark werd 
op 21 juni 1993 geslagen en een 
klein half jaar later vond de ope-
ning plaats. Hare Majesteit konin-
gin Beatrix heeft de kinderboer-
derij op 6 november 1993 offici-
eel geopend. 

Boetseren, filmpjes, toneel en graffiti
Workshops Cultuurpunt 
voor leerlingen scholen
Aalsmeer - Bij het Cultuurpunt 
Aalsmeer is vorige week Club 
Cultuur voor de basisschool ge-
start. Elke dag was er een work-
shop op verschillende locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Bij de 
Werkschuit zijn kinderen begon-
nen met boetseren. Heerlijk met 
de vingers in de klei en een be-
gin maken met een beeldje van 
je lievelingsdier. Margot Tepas 
geeft de kinderen allerlei tips om 
er een mooi beeldje van te maken 
en om te voorkomen dat het werk 
in de oven breekt, dat zou zonde 
zijn natuurlijk. 
In De Oude Veiling in de Markt-
straat zijn meerdere workshops 
gestart, waaronder Media Lab. 
Wat is nou eigenlijk een GIF’je? 
Nee, er worden geen gifmeng-
sels gemaakt! Maar een GIF’je is 
een heel kort en grappig filmpje, 
dat je een paar keer achter elkaar 
kunt zien als je het per Whatsapp 
verstuurd. Op de website van 
het Cultuurpunt Aalsmeer is een 
mooi voorbeeld van Irma de ge-
barentolk te zien, ze laat daar zien 
hoe het gebaar van hamsteren er 
uit ziet. Bij de cursus Media Lab 
leer je niet alleen een GIF’je ma-
ken, maar ook vloggen en Tik Tok-
ken. Op vrijdag komen de balleri-

na’s in actie, de meeste kinderen 
zitten in groep 1 en 2. Met prach-
tige balletpakjes dansen de kin-
deren op de mooie muziek van 
juf Elize Kruithof. Heel knap dat 
de kinderen al snel het ritme te 
pakken hebben en een echte bal-
lethouding kunnen aannemen.
Een kleiner clubje kinderen doet 
mee aan de theaterworkshop. 
Hoe kun je jezelf voorstellen aan 
een ander, een hele grappige oe-
fening die erg op de lachspieren 
werkt. De bedoeling is dat de kin-
deren met elkaar een toneelstuk 
gaan maken en uiteindelijk gaan 
opvoeren in de theaterzaal van 
De Oude Veiling. Het zou leuk zijn 
als er nog wat aanmeldingen bij 
komen. Daarvoor kun je mailen 
naar info@cultuurpuntaalsmeer.
nl. 
En andere grote favoriet is de 
workshop graffiti van Sander Bos-
man. Eigenlijk is de eerste les de 
moeilijkste, want dan ga je een 
ontwerp maken om straks te gaat 
spuiten met graffiti. Maar met 
tips en trucs van Sander konden 
de kinderen na drie kwartier toch 
een heel mooi ontwerp mee naar 
huis nemen. Ook thuis kunnen de 
kinderen er nog wat verder aan 
werken. 

Nog enkele plekken vrij!
Leren dieren schilderen en 
tekenen bij de Werkschuit
Aalsmeer - Hou je van tekenen 
en van dieren? Bij de Werkschuit 
kunnen kinderen leren hoe je dat 
aanpakt. 
Wil je eerst een proefles? Kom 
dan op woensdagmiddag of za-
terdagochtend naar de Werk-
schuit aan de Oosteinderweg. Er 

zijn nog enkele plekken vrij voor 
de cursus tekenen en schilderen 
voor kinderen. 
Stuur een mail naar annefie87@
hotmail.com voor informatie 
of aanmelding. Er volgt dan zo 
spoedig mogelijk bericht over 
aanvangstijden, kosten en meer.

Elke dag recreatief zwemmen
Zwemmen in De Waterlelie 
tijdens de herfstvakantie
Aalsmeer - Tijdens de herfstva-
kantie, van zaterdag 10 tot en 
met zondag 18 oktober, kan er 
dagelijks recreatief gezwommen 
worden in De Waterlelie aan de 
Dreef. Op zaterdagen van 12.30 
tot 14.30 uur, zondagen van 
10.00 tot 13.00 uur, maandag en 
dinsdag van 10.30 tot 14.30 uur, 
woensdag van 10.30 tot 14.00 
uur, donderdag van 12.00 tot 
14.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 
13.00 uur. 
Het speciale tarief voor recreatief 
zwemmen is voor kinderen van 1 
tot en met 3 jaar: 2,50 euro, voor 
jeugd van 4 tot en met 15 jaar: 
4 euro (niet in het weekend) en 
voor 16 jaar en ouder 5,20 euro. 
Reserveer maximaal zeven dagen 
van te voren een plekje via www.
dewaterlelieaalsmeer.nl

Zwemlessen gaan door!
In de herfstvakantie gaan alle 
zwemlessen gewoon door. Het is 
mogelijk om je kind op te geven 
voor extra privéles of borstcrawl-
les. Meer informatie en betalen 
bij de receptie van het zwembad. 
Het rooster voor banenzwem-
men, sportgroepen en Baby & 
Peuterzwemmen is te vinden 
op de website en in de app van 
zwembad De Waterlelie

Clinic Zeemeerminzwemmen
Altijd al willen zwemmen als een 
echte zeemeermin? Maandag 12 
oktober leer je zwemmen als een 
zeemeermin met vin en staart. De 
clinic inclusief recreatief zwem-
men kost 12,50 euro. Schrijf je van 
te voren in bij de receptie van het 
zwembad in de Hornmeer.

Uitreiking Gouden Griffel en Gouden Penseel

Kinderboekenweek bij 
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdag 30 sep-
tember begon de Kinderboeken-
week met dit jaar het thema ‘En 
Toen’ bij OBS Kudelstaart. De leer-
lingen gingen in de klassen te-
rug naar de tijd van ridders, di-
nosaurussen, Egypte, de Tweede 
Wereldoorlog en nog meer. Daar 
is over gelezen, zijn er kunstwer-
ken gemaakt en verhalen over 
verteld. Een aantal kunstwerken 
van leerlingen van de OBS staat 
nu tentoongesteld in de biblio-
theek van Aalsmeer. De traditio-
nele boekenmarkt op de OBS kon 
niet doorgaan en daarom is in de 
eigen schoolbibliotheek een uit-

stalling van de nieuwste kinder-
boeken gemaakt. Ouders, leerlin-
gen en anderen geïnteresseerden 
kunnen langslopen en zo inspira-
tie op doen. 
Aanstaande vrijdag 9 oktober is 
de feestelijke uitreiking van de 
Gouden Griffel en de Gouden 
Penseel voor de eigen schoolwin-
naars. De leerlingen hebben ver-
halen geschreven en/of tekenin-
gen gemaakt. Een andere klas 
heeft naar deze verhalen geluis-
terd en de tekeningen bekeken. 
En daar zijn winnaars uitgeko-
men die dus vrijdag bekend ge-
maakt gaan worden. 

Museum op z’n Kop, Mis Poes en Muis
Herfstvoorstellingen in 
het Poppentheater
Amstelland - In de Herfstvakan-
tie trakteert het Amstelveens 
Poppentheater op een drietal 
voorstellingen. Op zondag 11 
oktober om 14.30 uur ‘Museum 
op z’n Kop’ door Studio Donder-
steen. Meneer B. mag de wacht 
houden in het Museum van de 
Vergeten Tijd. Dat is het begin 
van een hilarisch avontuur vol 
met onverwachte wendingen, 
waarbij zowel historische feiten 
als persoonlijke herinneringen 
van Meneer B. door elkaar heen 
lopen. De voorstelling is geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Op maandag 12 en dinsdag 
13 oktober om 14.30 uur ‘Mis 
Poes’ door de Jong Beeldmake-
rij. Mies is een lapjeskat. Ze heeft 
de mooiste lapjes van de straat, 
maar op een ochtend wordt ze 
wakker en is haar mooie lapjes-
vacht verdwenen! De voorstelling 
‘Mis Poes’ is een kleurrijke voor-
stelling met aansprekende stang-
poppen en pop-up boeken die 
de kijkers nieuwsgierig maken 
naar meer. Geschikt voor kinde-
ren vanaf 3 jaar. 
Op woensdag 14 oktober om 
10.30 uur ‘Een thuis voor Muis’ 

door Koos Wieman. Waar hoort 
hij thuis? Ondergronds in het hol 
bij Mol? In de lucht bij de vogels? 
Of woont hij tussen de vissen on-
der water? Volgt hij de vuursala-
mander? Muis gaat samen met 
zijn nieuwe vrienden op zoek 
naar een woning, waar hij na al-
le spannende avonturen thuis 
kan komen. Voor kinderen van-
af 3 jaar. Toegangskaartjes kos-
ten 9 euro per persoon per voor-
stelling. De voorstellingen zijn al-
leen te bezoeken na reservering. 
Reserveren kan via: www.amstel-
veenspoppentheater.nl, via info@
amstelveenspoppentheater.nl of 
bel 020-6450439 

Eenzame koning mat bij 
online schaken AAS

daarna gebeurde valt het beste sa-
men te vatten als een bloedbad. 
Nadat ongeveer alles van zwart 
was geslagen ging de eenzame 
koning mat. Pepijn tegen Luuk V 
speelde Luuk weer zijn geliefde 
versnelde Draak. Alleen met een 
wat aparte opstelling van de loper, 
maar dit pakte erg goed uit. Zwart 
kreeg aanvalkansen en het initia-
tief. Pepijn verdedigde niet nauw-

keurig genoeg en zwaar materiaal-
verlies was het gevolg. Luuk B te-
gen Robert was een miniatuurtje 
van 16 zetten. Het begon als een 
rustige Italiaanse partij maar werd 
opeens erg scherp na mistasten 
van zwart. Wit brak door de verde-
diging heen en zette mat. Kijk voor 
alle uitslagen en de stand op www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

wit, voordeel zwart, groter voor-
deel wit, zeer groot voordeel zwart 
(had kunnen zijn, want wit gaf een 
dame weg en zwart zag het niet), 
Wit geeft mat. Marien tegen Pieter 
was een Spaanse opening, de ko-
ning onder de e4-e5 openingen. 
Waar echter beide spelers een ei-

gen wending aan gaven en op-
gingen in hun eigen kansen, zo-
dat zwart opeens mat kon geven. 
Christiaan tegen Bryan begon als 
Engelse opening met Botwinnik-
achtige kenmerken, meestal een 
rustige opening. Maar hier ging 
zwart vrij snel de fout in en wat er 

Aalsmeer - De partij van Merlijn 
tegen David tijdens de vierde ron-
de van de online schaakcompetitie 

bij AAS had iets weg van een golf-
beweging waarvan de amplitude 
steeds groter wordt. Voordeeltje 
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Handbal eerste divisie
Green Park Dames 1 pakt 
moeizaam nuttige winst
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 3 oktober speelde Green 
Park Aalsmeer Dames 1 een be-
langrijke wedstrijd tegen Hercu-
les uit Den Haag. Het zeer jonge 
team van coach Herman Schaap 
zal per wedstrijd de kansen goed 
moeten inschatten. Lijfsbehoud 
is voor dit jaar de doelstelling 
en de tegenstander was een ge-
duchte opponent. Green Park 
nam voorzichtig de leiding in de 
wedstrijd via Sonja van Wechem. 
Het was aftasten. De tegenstan-
der was gelijkwaardig, maar han-
teerde totaal verschillende speel-
stijlen. Aalsmeer kon halverwege 
het verschil maken met sterk ver-
dedigen en vlot aanvallen. Het 
was een genot om te zien. Jam-
mer dat de Bloemhof leeg was, 
want deze meiden verdienden 
meer. Maar gelukkig werd via de 
livestream in menig huiskamer 
meegekeken. Ruststand: 14-10 
voor Green Park. 

Na de rust pakt Aalsmeer weer 
snel de draad op. De dames uit 
Den Haag hadden het nakijken. 
En dan toch ineens een omme-
keer. Hercules komt terug en hoe. 
Het werd ineens weer bijzonder 
spannend. Hercules wist terug te 
komen naar een 29-28 stand met 
nog slechts anderhalve minuut 
te spelen. En dan kan er nog veel 
gebeuren. 
Hercules speelde de aanval, maar 
Aalsmeer verdedigde met man 
en macht. Onderschepping en 
break door Aalsmeer. Een goede 
aanval mét het verlossende doel-
punt door Britney Fanger: 30-
28. Een moeizame, maar nuttige 
overwinning voor de dames van 
Green Park Aalsmeer. 
Doelpunten: Britney Fanger (9), 
Rozemarijn Alderden (5), Sonja 
van Wechem (4), Lisa Hölscher (4), 
Noël Reus (4), Renée de Rooij (1), 
Mandy Seuren (1), Danila Koren-
winder (1) en Robin Sahalessi (1).

Opbrengst voor Parkinson Vereniging

Timon gaat ‘marathon voor 
moedertje’ (Anja) lopen
Aalsmeer - Op 1 november van 
dit jaar zou Timon den Hertog de 
marathon van New York gaan lo-
pen met een groep van young 
professionals, maar vanwege co-
vid-19 liep dit allemaal toch wat 
anders. Het leek de Aalsmeer-
der wel leuk om alsnog een ma-
rathon te gaan lopen en dan het 
liefste ook voor een goed doel. Zo 

kwam hij op het idee van de ‘Ma-
rathon voor Moedertje’.
Ongeveer twee jaar geleden 
kreeg Timon’s moeder (Anja van 
der Meer) na lang onderzoek en 
onzekerheid op 61-jarige leeftijd 
de diagnose Parkinson. Timon 
liep al langer met het idee om 
hier ook iets mee te gaan doen 
en kwam toen op het idee van 

de marathon voor moedertje. “Dé 
oplossing tijdens Corona om als-
nog mijn eerste marathon te lo-
pen, maar wel gelijk een hele spe-
ciale”, vertelt Timon.
De marathon, die hij op 1 novem-
ber gaat lopen, vindt voor het be-
langrijkste gedeelte in Aalsmeer 
plaats, de plek waar zijn moeder 
geboren en getogen is. 

“Ik ga langs plekken uit haar 
jeugd rennen, gesteund hier en 
daar door familie en vrienden, om 
op die manier aandacht te vesti-
gen en geld op te halen voor de 
Parkinson Vereniging, en tegelij-
kertijd mijn moeder een steun-
tje in de rug te geven”, gaat Timon 
verder.
De marathon start bij hetgeboor-
tehuis van zijn moeder (Oostein-
derweg 134) en gaat via veel an-
dere voor haar dierbare plek-
ken (basisschool, kerk, Ooster-
bad aan de Oosteinderweg, naar 
het Centrum, langs zorgcentrum 
Aelsmeer, via de Gerberastraat 
naar de watertoren, via de Ophe-
lialaan naar de Stommeermolen, 
langs ‘t Anker en het Oosterbad) 
uiteindelijk richting het huis waar 
ze tegenwoordig samen met Ti-
mon’s vader woont, Zonnebeke in 
Amsterdam. De route is volledig 
te bekijken op:  https://runner-
maps.nl/route/192658. Tijdens de 
race gaan verschillende familiele-
den en vrienden een stuk met Ti-
mon meelopen. Hij finisht uitein-
delijk samen met de zoontjes van 
zijn zus bij zijn ouderlijk huis. Ti-
mon den Hertog en de Parkinson 
Vereniging steunen? De donatie-
pagina is sinds 1 oktober live ge-
gaan. Van het streefbedrag van 
10.000 euro is reeds 2.000 euro 
opgehaald. Bijdragen kan via ht-
tps://www.whydonate.nl/fund-
raising/marathonmoedertje/en

Voetbal
Onnodige nederlaag voor 
FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Het was en werd geen 
beste dag voor de zondagtak van 
FC Aalsmeer tegen Stompwijk in 
Leidschendam, een nederlaag (1-
0), die men zichzelf kan aanreke-
nen door te onzorgvuldig de aan-
val te kiezen en verkeerde beslis-
singen te nemen. Een foute be-
slissing had ook bijna scheids-
rechter Gajadien genomen. Hij 
kwam voor de tweede keer bij het 
sportpark aan, omdat hij dacht 
dat het afgelast was doordat hij 
niemand zag. Gelukkig dat de 
gehele delegatie, twee man van 
FC Aalsmeer, er net liep. Was de 
man niet bekend dat kantines ge-
sloten zijn en er geen publiek bij 
de wedstrijden aanwezig mocht 
zijn?! Kortom, zoals op alle sport-
parken geen sfeer, maar helaas 
moet iedereen hierr even door-
heen. FC Aalsmeer speelde in de-
zelfde opstelling als vorige week 
en ging prima uit de start blok-
ken, om een snelle goal te force-
ren. De eerste 20 minuten was FC 
Aalsmeer de bovenliggende par-
tij, zonder echt gevaarlijk te wor-
den, maar kreeg een enorme te-
genvaller te incasseren. In de 25e 
minuut was het een snelle aanval 
die meer dan succesvol werd af-
gerond door  Lorenzo Korte, die 
de bal snoeihard vanaf 25 meter 
doelman Robert Jan van Leeu-
wen kansloos liet: 1-0. Een dom-
per was het zeker, maar ook daar-
na bleef FC Aalsmeer de boven-
liggende partij. Door de strakke 

zijwaartse wind tegen kwamen 
de ballen niet goed aan. Het of-
fensief was er wel, maar de zui-
vere passes ontbraken en eigen-
lijk werd keeper Van Leeuwen van 
Stompwijk niet echt op de proef 
gesteld. De tweede helft eigen-
lijk het zelfde spelbeeld te weinig 
gerichte schoten op het doel van 
Stompwijk, terwijl de Aalsmeer-
ders een grootte veldoverwicht 
hadden, maar dit niet konden 
verzilveren. Er zat te weinig ge-
vaar en ondanks dat trainer Peter 
Neuvel drie keer wisselde, Joery 
v/d Schraaff voor Sten Piet, Jef-
frey Hausel voor Robin Kruijsman 
en Bram Vanenman voor de licht 
geblesseerde Chance Meeuwis, 
lukte het maar niet. Kevin Hoor-
neman was er nog het dichtste 
bij, maar zijn prima schot werd 
net zo goed gekeerd door doel-
man Van Leeuwen. Kansen ble-
ven er wel komen. FC Aalsmeer 
bleef er voor knokken, maar het 
bleef te gehaast en dus ging er 
helaas veel mis. Ook laatste man 
Nick Sluijs ging naar voren om 
de ballen klaar te liggen voor 
zijn medespelers, maar dit luk-
te eveneens maar niet. Teleurge-
steld liepen de FC Aalsmeer spe-
lers na het laatste fluitsignaal van 
het veld af. Aanstaande zondag 
11 oktober speelt FC Aalsmeer 
tegen SV Madestein. Thuis aan 
de Beethovenlaan en weer in de 
eigen vertrouwde zwart, rood, 
groene kleuren.

Handbal
Samir en Rene van Green 
Park in voorselectie EK
Aalsmeer - Het Nederlands He-
ren-handbalteam komt begin 
november voor het eerst sinds 
het Europees Kampioenschap 
weer in actie. Het kwalificatietra-
ject voor het EK 2022 gaat dan 
van start. Op 4 november staat 
de thuiswedstrijd, in Almere, te-
gen Turkije op het programma. 
Vier dagen later, op 8 november, 
speelt Oranje uit tegen Polen. 
Bondscoach Erlingur Richards-
son heeft 33 spelers opgenomen 
in de voorlopige selectie. De defi-
nitieve selectie wordt op een later 
moment bekendgemaakt.
Het Nederlands Herenteam is 
bij de loting voor de kwalificatie 
van het EK 2022 in Hongarije en 
Slowakije ingedeeld in poule 5 
bij Slovenië, Polen en Turkije. Te-
gen iedere tegenstander wordt 
een keer uit en een keer thuis ge-

speeld. Aan het einde van de kwa-
lificatie plaatsen de nummers één 
en twee en de vier beste num-
mers drie uit alle acht poules zich 
voor het EK 2022. Het EK wordt 
van 13 tot en met 30 januari geor-
ganiseerd in gastlanden Honga-
rije en Slowakije. De speelsteden 
zijn Bratislava (poulefase en Main 
Round), Kosice (poulefase) in Slo-
wakije en Debrecen (poulefase), 
Szeged (poulefase) en Boedapest 
(poulefase, Main Round en finale 
weekend) in Hongarije. 
Voor de voorlopige selectie voor 
het EK handbal zijn Samir Beng-
hanem en Rene de Knegt van 
Green Park Aalsmeer geselec-
teerd. Ook de oud-Aalsmeer spe-
ler Jeffrey Boomhouwer (momen-
teel handballer bij Bergischer HC 
in Duitsland) heeft een uitnodi-
ging ontvangen.

Tafeltenniscompetitie
Ruime nederlaag voor 
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Tegen de sterke kop-
loper Victory 55 7 uit Volendam 
had Bloemenlust 1 een moeilij-
ke avond. David Klaassen speelde 
pas voor het eerst sinds de com-
petitiestop van half maart. Zelfs 
zonder enige voorbereiding en 
training kwam hij in zijn eerste 
wedstrijd al akelig dicht bij winst 
(11-8, 7-11, 11-8, 8-11, 9-11). En 
ook zijn tweede partij ging nipt 
verloren, maar zijn derde tegen-
stander wist hij wel alweer te ver-
slaan. 
Invaller Ed Couwenberg won 
knap van diezelfde Volendam-
mer, maar omdat Johan Berk he-
laas niet tot winst kon komen 
bleef het bij een 2-7 nederlaag. 
Ook Bloemenlust 2 trof in de 

Bloemhof een sterke tegenstan-
der, lijstaanvoerder ZTTC 7. Na 
drie ruime overwinningen moest 
Bloemenlust 2 nu genoegen ne-
men met een zwaar bevochten 
4-5 nederlaag. Danny Knol hielp 
in de eerste partij nog een tegen-
standster van haar 100% (onge-
slagen) status af, maar in de laat-
ste partij kreeg hij een koekje van 
eigen deeg en leed hij zijn eerste 
nederlaag van het seizoen. Ook 
Dirk Biesheuvel moest zijn eer-
ste verliespartij incasseren, maar 
beiden wisten ook twee sterke 
tegenstanders te verslaan. Voor 
Peter Velleman waren alle Zaan-
se bezoekers te sterk, maar Bloe-
menlust 2 blijft goed meedoen in 
de top.

Bloemenlust 3 speelde uit tegen 
DOKO 2 en verloor geflatteerd 
met 8-1. Alleen Philippe Monnier 
wist een partij te winnen. Horst 
Krassen en Raymond Tessensohn 

verloren al hun partijen, maar een 
aantal daarvan zeer nipt en pas 
na een beslissende vijfde game. 
Raymond verloor één partij in vijf 
games en Horst zelfs twee.

Korfbalwedstrijd tegen Paal Centraal
VZOD nestelt zich op de 
tweede plaats na winst 
Kudelstaart - Mistroostig, lichte 
nevel, donkere wolken en geen 
publiek, dat wat het decor voor 
de korfbalwedstrijd van VZOD/FI-
QAS in Delft tegen Paal Centraal.
De inzet was de tweede plaats op 
de ranglijst, voor de winnaar van 
deze wedstrijd. VZOD won ver-
diend de wedstrijd met 13-17 na 
een ruststand van 8-10.
 
Livestream
Een drietal leden van VZOD zorg-
den voor een livestream, de sup-
porters van VZOD/FIQAS konden 
de wedstrijd vanaf de bank thuis 
volgen, een prachtig initiatief. Zij 
zagen dat VZOD goed van start 
ging, al in de 1e minuut scoorde 
Josine Verburg om later in de 4e 
minuut weer te scoren. In 11 mi-
nuten liep VZOD uit naar een 1-6 
voorsprong, doelpunten door 
Vincent Algra, Arian Maat, Josine 
Verburg en Hanna Viet. Laatst ge-
noemde speelster voor het eerst 
weer in de basis, na ruim 2 jaar 
blessureleed. Het verloop van de 
eerste helft kenmerkte zich voor-
al dat de Kudelstaarters slordi-
ger gingen spelen. Trainer/coach 
Gert Krook was daardoor ook kri-
tisch op zijn team: “We begon-
nen slordig te spelen en we kon-
den de focus niet houden. Als je 
halverwege met 1-6 voor staat, 
breng je jezelf in de problemen. 
Bij een ruststand van 8-10, een 
marge van slechts twee.”
VZOD begon de tweede helft 

voortvarend en door doelpunten 
van Laura Viet en Vincent Algra 
werd de marge weer vier doel-
punten, 8-12. Toch kwam Paal 
Centraal weer terug in de wed-
strijd, zo stond het halverwe-
ge de tweede helft 11-13. VZOD 
herpakte zich opnieuw en door 
doelpunten van Josine Verburg 
en Tessa Kunst werd de marge 
weer vergroot, 11-14. In de slotfa-
se werd het toch nog even span-
nend, wel scoorde Hanna Viet 
haar vierde doelpunt, maar Paal 
Centraal kwam terug tot 13-15.
In de slotfase beslisten Tessa 
Kunst en Josine Verburg de wed-
strijd. VZOD/FIQAS won de wed-
strijd met 13-17 en staat nu op 
een prachtige tweede plaats.
Trainer/coach Gert Krook was 
een gelukkig mens en vatte de 
wedstrijd op zijn manier samen: 
“Geen doel is te ver, als je plezier 
hebt in wat je doet”. Dat plezier 
zag hij terug in de wedstrijd!

Zwemcompetitie
Eerste juniorenwedstrijd 
voor Oceanus een feit
Aalsmeer - Vorige week versche-
nen de minioren van zwemver-
eniging Oceanus Aalsmeer aan 
de start in Hoofddorp en deze 
week was het de beurt aan de 
junioren, jeugd en senioren van 
Oceanus in Almere. Ook weer al-
les op 1,5 meter afstand van de 
jury, begeleiders, trainers en coa-
ches. Maar dat lukte prima met 
dank aan de enorme inzet van 
gastvereniging de Aalscholver. 
Het betrof deel 1 van de compe-
titie tussen de diverse zwemver-

enigingen. Na ruim 6 maanden 
geen wedstrijden te hebben ge-
zwommen was het voor menig-
een toch wel weer wennen zo op 
het startblok. 
Maar ook in de coronaperio-
de zijn er nieuwe talenten op-
gebloeid. Zo wist Daniel Weg-
man zijn tijd op de 100 meter 
vlinderslag enorm te verbeteren 
met maar liefst 130 procent! En 
de wisselslag met maar liefst 127 
procent. Dat belooft wat voor de 
komende wedstrijden.
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Voetbalcompetitie jeugd
RKDES MO10-1 in thriller 
langs RKDES JO10-5
Kudelstaart - Zaterdag 3 okto-
ber, na het ingaan van de nieu-
we coronamaatregelen, de eerste 
wedstrijd zonder publiek voor de 
MO10-1 van RKDES. Sinds twee 
weken voetballen deze meiden 
bij de jongens in de competitie 
en na een 2-2 bij FC Aalsmeer uit 
was er dan nu de thuiswedstrijd 
tegen de JO10-5 van RKDES. Dit 
jongensteam is geen onbekende 
van de meiden, want op woens-
dag is er al vaak samen getraind 
en het team bestaat grotendeels 
uit klasgenoten en buurjon-
gens. Echter door blessures moe-
ten de jongens wekelijks aange-
vuld worden met spelers uit an-
dere teams, dus was het een ver-
rassing wie er zouden spelen. De 
meiden moesten naast de vaste 
supporters ook Isa missen. Zij was 
een weekend weg en dus werd er 
gestart met Benthe op doel, Bi-
anka en Nève achterin, Esmee in 
het midden en Amy en Roxanne 
voorin. Roos, die net weer fit was, 
begon aan de kant. Dat de mei-
den de supporters misten bleek 
wel uit het feit dat ze niet scherp 
aan de wedstrijd begonnen. Bin-
nen vier minuten stond de 0-1 op 
het scorebord, vanuit een dribbel 
na een uitbal schoot de tegen-
stander de bal over de kanslo-
ze Benthe in het doel. Drie minu-
ten later volgde dan ook de 0-2, 
waarna de meiden wat ongelo-
vig op het veld opnieuw de aftrap 
namen. In de time out werden 
de meiden er op gewezen dat ze 
wel voor de overwinning moes-
ten blijven vechten. Echter al snel 
werd het ook nog eens 0-3. Van-
af deze achterstand ging er bij 
de meiden een knop om. Benthe 
speelde de bal naar Esmee die de 
bal goed aannam en doorspeel-
de naar Amy, die ging op karak-
ter haar tegenstander voorbij en 
scoorde in de korte hoek: 1-3. 
Een minuut later dacht iedereen 
dat de 1-4 gemaakt werd, maar 
na protest van de meiden, de bal 

werd uit de handen van keeper 
Benthe geschopt, werd het doel-
punt afgekeurd en werd verder 
gegaan met een vrije trap. Dus 
stond het twee minuten later 2-3 
nadat Nève de bal vlak langs de 
paal binnen prikte. Vlak voor rust 
viel ook nog de 3-3. Bianka kwam 
goed op over rechts en schoot op 
doel, de keeper kon de bal niet 
goed verwerken op het natte 
veld. In de rust waren er wat om-
zettingen, zo ging Nève op doel 
en kon Benthe voetballen. Esmee 
ging met Roos achterin spelen en 
Bianka verhuisde naar het mid-
denveld. Dat dit goed uitpakte 
kwam ook omdat Roxanne goed 
aanspeelbaar was door het veld 
groot te maken. Zo scoorden de 
meiden de 4-3 en daarna na een 
mooie pass van Benthe de 5-3. 
De tegenstanders gaven zich niet 
gewonnen en verrasten de verde-
digers en de keeper weer met een 
snel genomen uitbal: 5-4. RKDES 
JO10-5 probeerde op het einde 
van de wedstrijd alles om nog ge-
lijk te maken, maar Roos Benthe 
en Esmee stonden goed te verde-
digen. Nève wist nog een bal over 
het doel te tikken, maar helaas 
uit de corner konden de jongens 
toch nog 5-5 maken nadat Nè-
ve de hoge bal net niet kon pak-
ken. Met nog maar weinig secon-
den op de klok was daar uit een 
pass van Bianka toch Amy, die 
vrij kwam en de bal hard langs de 
keeper schoot en 6-5 op het sco-
rebord zette. 
Hierna was de slopende strijd ten 
einde waarbij allebei de teams 
een pluim verdienen voor het 
vertoonde spektakel. De grote 
verliezers waren uiteindelijk de 
ouders die deze wedstrijd niet 
hebben kunnen zien vanwege 
de corona-maatregelen. Na de 
herfstvakantie gaan de meiden 
verder bij de jongens in de com-
petitie waar ze tot nu toe nog on-
geslagen zijn. Hopelijk snel weer 
met publiek.

Korfbalwedstrijd tegen Tempo C3
Overwinning voor VZOD 
C1 in de laatste minuut
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 3 oktober stond voor VZOD 
C1 de thuiswedstrijd tegen Tem-
po C3 op het programma. De uit-
wedstrijd eindigde een paar we-
ken eerder in een gelijkspel (9-9), 
dus dat beloofde een spannen-
de wedstrijd te worden. En een 
spannende wedstrijd, dat werd 
het zeker! 
Vanwege de strenge corona-
maatregelen werd ook deze wed-
strijd zonder publiek gespeeld, 
maar gelukkig is de C1 een groot 
team (13 kinderen) en was er ge-
noeg support van de eigen (ge-
blesseerde) spelers. Desondanks 
begon Tempo C3 duidelijk scher-
per aan de wedstrijd en wist dan 

ook als eerste van afstand de korf 
te vinden: 0-1. VZOD C1 miste wat 
scherpte onder de korf, waardoor 
Tempo C3 een korte kans kon 
scoren: 0-2. 
Na rust begon het tactisch wisse-
len door coach Jesper, met effect! 
In korte tijd wist VZOD C1 maar 
liefst twee keer te scoren. Eerst 
een mooie doorloopbal en daar-
na een afstandsschot van Juup. 
De stand was weer gelijk: 2-2. Ver-
volgens bleef het tot aan de laat-
ste minuut spannend. De altijd 
fanatieke Kim bleef doorgaan en 
met succes. In de laatste minuut 
besliste zij de wedstrijd met een 
mooie korte kans. Eindstand: 3-2 
voor de Kudelstaartse korfballers!

Voor kinderen van 5 t/m 15 jaar
Jeugdvoetbaldagen voor 
professionals in pré

Je hoeft geen lid te zijn van een 
bepaalde vereniging, iedereen 
kan zich aanmelden! De specifie-
ke trainingen worden verzorgd 
door professionele trainers. Men 
krijgt alle basistechnieken aan-
geleerd volgens de Wiel Coerver 
methode. Dankzij een intensie-
ve en wedstrijdgerichte scholing 
zal de balvaardigheid en het zelf-
vertrouwen verder toenemen. In-
schrijven voor deze jeugdvoet-
baldagen kan via www.jeugd-
voetbaldagen.com/komende-
jeugdvoetbaldagen. Iedereen 
mag zich aanmelden, men hoeft 
dus geen lid van een bepaalde 
vereniging te zijn. Verzoeken om 

samen met vrienden of vriendin-
nen in dezelfde groep zijn moge-
lijk. Uiteraard zijn maatregelen 
genomen om de dagen corona-
proof te maken!

Keurige 25-93 overwinning!
Basketbal: BVA M16 houdt 
huis in Heerhugowaard
Aalsmeer - Op een regenachti-
ge zaterdagavond reisden de jon-
gens van M16 van Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer af naar Heer-
hugowaard. In lijn met de huidi-
ge richtlijnen worden alleen ou-
ders van de bezoekende partij 
toegelaten. Het blijft een bizarre 
gewaarwording, lege tribunes en 
dat in zo’n mooie hal. 
Tijdens de warming up was het 
al zichtbaar dat Aalsmeer er zin 
in had. De spelers voerden heel 
gedisciplineerd en in hoog tem-
po de oefeningen uit en het viel 
op hoe trefzeker de ploeg was. In 
de eerste minuut opende Thun-
der de score. HBC scoorde echter 
al snel terug en de eerste 5 minu-
ten ging het gelijk op (4-4). Toen 
versnelde Aalsmeer het spel en 
met snel passen en zo nu en dan 
een snelle uitbraak stond het na 

het eerste kwart ineens 4-22. HBC 
bleef zich verzetten, maar ook 
het tweede kwart was duidelijk 
in het voordeel van Aalsmeer. In 
het derde kwart kwam HBC beter 
in de wedstrijd en kwam regel-
matig tot scoren. Aalsmeer pas-
te het spel aan en wist terug in 
de wedstrijd te komen. De vrije 
worpen werden weer vaker ver-
zilverd. Ook Dillen pakte zijn eer-
ste punten. 
De jongens van BV Aalsmeer ga-
ven het spel niet meer uit han-
den en gingen met een keurige 
25-93 eindstand naar huis. Voor 
Aalsmeer speelden Lucas, Valen-
tijn, Thunder, Tijs, Stef, Remco, Dil-
len, Thomas en Fedde.
De volgende wedstrijd die de 
M16 speelt is op zondag 25 ok-
tober om 14.00  uur thuis in de 
Proosdijhal Kudelstaart.

Competitie weer van start
Ruime overwinning voor 
waterpolo dames 1
Regio - Na zeven maanden coro-
nastop ging afgelopen weekend 
de waterpolocompetitie weer 
van start. Natuurlijk altijd afwach-
ten hoe de tegenstanders na zo’n 
lange periode voor de dag ko-
men, maar voor zowel de dames 
als de heren werd het een suc-
cesvolle start! Dames 1 speelde in 
IJmuiden tegen VZV 2. De dames 
bleken totaal geen last te heb-
ben van ontwenning en scoor-
den er direct op los. Na twee pe-
riodes was het al 6-1 door doel-
punten van Fabiënne Vork (3x), 
Noortje van der Meer (2x) en Niké 
van Duijkeren. In de tweede helft 
van de wedstrijd werd deze voor-
sprong alleen maar verder uitge-
bouwd. Met een 13-4 overwin-
ning kwamen de dames uitein-
delijk uit het water, wat natuur-
lijk een prima start van de nieuwe 
competitie is. De overige Ocea-
nusgoals kwamen van Sofie van 
der Ven en Niké (beide 2x), Fabi-
enne, Marieke Spitteler en Noor-
tje (allen 1x).

Winst Heren 1
Heren 1 speelde ook uit, in Cu-
lemborg tegen ZV De Meer. Bij de 
heren ging de wedstrijd de eerste 
anderhalve periode gelijk op tot 
3-3. Daarna liep Oceanus in een 
hele goede periode uit naar 7-3. 
De Meer was, mede door de pri-
ma verdediging van de Aalsmeer-
ders, niet meer in staat aan te 
klampen en uiteindelijk liepen 
de heren uit naar een 9-4 over-
winning. Voor Oceanus scoorden 

Dennis Reijnders (3x), Kevin Mel-
man en Davy Nab (beide 2x), Yoe-
ri Berk en Istvan Spaargaren (bei-
de 1x).

Jeugdteam
Verder speelt dit seizoen voor het 
eerst in een paar jaar weer een 
jeugdteam mee in de competi-
tie. Na een periode van neergang 
in het aantal jeugdleden is sinds 
twee jaar de weg naar boven 
weer ingezet en dat resulteert nu 
dus in een jeugdteam onder 13 
jaar in de competitie. Het team, 
bestaande uit een aantal enthou-
siaste jongens en meisjes, speel-
de de eerste wedstrijd tegen De 
Snippen/De Futen uit Amstel-
veen. Het was echt wennen om 
nu in een wedstrijd de trainings-
stof toe te passen, maar er werd 
hard gestreden. Jammer genoeg 
werd de wedstrijd met 14-1 verlo-
ren, maar de spelers zijn wel een 
ervaring rijker voor de volgen-
de wedstrijd tegen VZV volgende 
week. Nikita Korneev maakte het 
enige  Oceanus-doelpunt.

Een keer mee komen trainen met 
dit team? Dan ben je van har-
te welkom op donderdag om 
18.45 uur in Zwembad De Water-
lelie aan de Dreef. Voor de jonge-
re jeugd (onder de 11) begint de 
training om 18.00 uur.

Overige uitslagen:
Dames 2 - ZV Utrecht 5: 11-5
HZC De Robben 2 - Heren 3: 11-8
Oceanus 4 - Het Y 5: 13-11

Iedere dinsdagavond in Middelpunt
‘Bronzen plak’ met darten 
voor Gerben de Vries
Aalsmeer - Dinsdagavond 29 
september waren zes vaste gla-
diatoren van het dartbord bijeen 
gekomen om de pijlen te krui-
sen. Er werd 1 poule gevormd, 
zodat iedereen elkaar zou kun-
nen bestrijden. Dit aantal kwam 
goed uit want zo bleef iedereen 
bezig, hetzij met een wedstrijd 
gooien of de scores noteren. He-
laas konden er deze avond geen 
hoge scores of uitgooien worden 
opgeschreven. Wel bleken de uit-
slagen soms vreemd te noemen: 
Kees de Lange won van Peter 
Bakker, maar hij verloor van Ger-
ben de Vries. Peter wist wel weer 
Gerben te verslaan, erg onvoor-
spelbaar allemaal. Makkelijker te 
voorspellen is het ijzersterke op-
treden van Raymond van der Wei-

den, hij bleef wederom ongesla-
gen en werd de glorieuze win-
naar. Alleen Victor van Schie en 
Peter Bakker wisten een leg van 
hem af te pakken. Victor speelde 
sowieso heel constant en werd 
uiteindelijk tweede op slechts 1 
punt achterstand op Raymond. 
Ben van Dam gaat langzamer-
hand ook beter gooien en mocht 
zelfs in een onderling duel met 
Gerben uitmaken wie de derde 
plek zou behalen, hier was Ger-
ben net iets te sterk en pakte zo 
een terechte ‘bronzen plak’.
Iedere dinsdagavond staan de 
deuren van buurthuis ‘t Middel-
punt open voor dartliefhebbers 
vanaf 16 jaar. Aanvang 19.45 uur.
Entree 2,50 euro.  Adres: Wilhel-
minastraat 55.

Kudelstaart - Op donderdag 15 
en vrijdag 16 oktober, tijdens de 
herfstvakantie, vinden op het 
complex van RKDES aan de Wim 
Kandreef de Jeugdvoetbalda-
gen plaats. De organisatie is in 
handen van de staf van Jeugd-

voetbalopleiding. Speciaal voor 
jeugdspelers uit de regio die als 
een profvoetballer willen trai-
nen is dit de kans. Alle kinderen 
van 5 tot en met 15 jaar kunnen 
hier aan deelnemen. Van kee-
per tot spits, iedereen is welkom! 

Kaartliefhebbers welkom!
Frits en Gerie in topvorm 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Een groot compli-
ment aan buurtvereniging Horn-
meer is wel op zijn plaats. De 
voorschriften volgens de RIVM-
richtlijnen worden goed nage-
leefd, zo bleek tijdens een con-
trole afgelopen vrijdagavond. 
Het was weer een volle bak en al-
le kaarters hebben weer geno-
ten van het spelletje en de ge-
zelligheid met elkaar. Als er nog 
liefhebbers zijn die willen komen 
kaarten, kom gerust, er kunnen 
nog mensen bij. Frits de Jong en 
Gerie van de Dool waren samen 
in topvorm en dat bleek ook wel 

in de eindstand. Liefst 5834 pun-
ten behaalde dit koppel. Jan Me-
ijer en Gerard Presser eindigden 
met 5630 punten op de tweede 
plaats en plaats drie is behaald 
door het koppel Ben Johannes-
sen en Siem Burgers met 4930 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Essy van Es en Marja van 
Schip met 3636 punten.
Komende vrijdag 9 oktober is er 
weer gewoon kaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Zaal 
open vanaf 19.30 uur, start 20.00 
uur. 
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Voetbal zondag
RKDES mist ‘killer’ tegen 
SEP in Delft: 1-1
Kudelstaart - Voor alle RKDES 
supporters die wegens coro-
na niet bij de wedstrijd aanwe-
zig konden zijn is Eppo toch maar 
weer in de zogenaamde ‘pen ge-
klommen’ om een verslag van 
deze wedstrijd te maken. RKDES 
kende deze competitie een goe-
de start met twee winstpartij-
en en SEP had één keer gewon-
nen en één keer verloren. Het was 
ronduit saai rond het veld, toe-
schouwers waren niet welkom, 
gelukkig de pers wel, dus stond er 
drie man langs de lijn voor de ver-
slaglegging en voor radio RICK, 
die rechtstreeks verslag doet van 
de wedstrijden van de plaatselijk 
trots. In de eerste helft hadden de 
Kudelstaarters de felle wind in de 
rug, maar of dat nu echt een voor-
deel was!
Maarten van Putten was weer 
terug van een schorsing en Tim 
van de Linden stond op doel om-
dat vaste keeper Tijn Kraak vori-
ge week door zijn enkel was ge-
gaan. RKDES begon onrustig en 
dat leidde al gauw tot de 1-0 ach-
terstand. Mauro Pons stond niet 
goed bij een dieptebal van SEP, 
zodat buitenspel werd opgehe-
ven en linkerspits Marco van Blit-
terswijk alleen op keeper Tim af 
kon gaan. Die was dan ook kans-
loos tegen de schuiver: 1-0. Lang-
zaam aan nam de Afas/Nieuwen-
dijk brigade het heft in handen. 
Dit leidde ertoe dat de bal twee 
keer van de lijn bij de tegenpar-
tij gehaald moest worden, ter-
wijl een vliegend schot van Maar-
ten van Putten over het doel 
vloog. Uiteindelijk kwam na een 
klein half uur toch de verdiende 
1-1 op het scorebord. Een ingooi 
van rechts werd door Roy End-
hoven doorgekopt naar Maarten 
van Putten, die de bal bij de twee-

de paal, mede gedragen door 
de wind, binnen zag rollen: 1-1 
Twee schoten van rand zestien 
door Maarten van Putten en de 
goed spelende Jimmy Baars wer-
den door de keeper van SEP uit 
het doel gestompt. In de twee-
de helft begonnen de Kudelstaar-
ters niet goed. Sep zette RKDES 
flink onder druk wat ze de hele 
eerste helft nog niet had kunnen 
doen. Tim van de Linden moest 
zich strekken om een schot van 
SEP te pareren en daarmee liet 
hij zien een prima stand in voor 
Tijn Kraak te zijn. Daarna ging 
de tweede helft aardig gelijk op, 
beetje rommelig van beide par-
tijen maar dat kwam natuurlijk 
ook wel door de strakke wind én 
de bloedeloze entourage waarin 
gespeeld moest worden. Lennart 
Kok moest zich geblesseerd laten 
vervangen door Mano van Veen, 
maar dat maakte qua spelbeeld 
niet veel uit. De laatste 15 minu-
ten waren weer helemaal voor 
RKDES met kans op kans, maar de 
ballen moeten er dan nog wel in. 
Inzetten van Mano van Veen, Jim-
my Baars, Jeroen Ezing en nog 
wel een paar serieuze kansen, 
maar de bal mocht er niet in. Ze-
ker tien corners heeft RKDES mo-
gen nemen, waarbij zowel Sven 
Boelsma als Ivo Lentjes als lucht-
macht mee naar voren slopen. 
Maar dat mocht ook al niet baten, 
zodat de Kudelstaarters twee du-
re punten in Delft hebben laten 
liggen. Eindstand: 1-1. Toch staat 
RKDES met 7 punten uit drie wed-
strijden nog fier op kop. Hopelijk 
staat Kudelstaart dat aan het ein-
de van de competitie ook nog. 
Gezien het getoonde spel de af-
gelopen drie wedstrijden ligt dit 
zeker tot de mogelijkheden. 
Eppo 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 oktober:
F.C.AALSMEER
Asv.Arsenal 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Rk Volendam 3 - F.C.A. 2 14.45 u 
Sv.Hillegom 3 - F.C.A. 3 15.00 u
R.K.A.V.I.C 2  - F.C.A. 4 12.30 u
F.C.A. 5 - W.V.-H.E.D.W.18 14.30 u
SV Panratius 4 - F.C.A. 6 15.15 u
F.C.A. 9 - FC Abcoude 2 12.00 u                                                                   
FCA 35+1 - Zuidvogels      14.30 u 
F.C.A 45+1 – S.C.W. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - G.O.W.M.S. V1 12.00 u
A’veen V1 - F.C.A. V2 13.15 u
F.C.A. V3 – D.S.S. V4 14.30 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Roda’23 V2 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u

S.C.W. 
S.C.W. 1 - Olympia.H 1 14.30 u
United/DAVO 2 - S.C.W. 2 11.30 u
Argon 6 - S.C.W. 3 14.30 u 
SCW 4 – Onze Gazellen 3 12.00 u
S.C.W. 5 - Nieuw Sloten 2 12.00 u
F.C.A 45+1 - S.C.W. 45 +1 14.30 u

Zondag 11 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Madestein 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Zeeburgia  7 14.00 u
F.C.A. 3 – F.C. Abcoude 8 11.30 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Nicolaasboys 1 14.00 u 
R.K.D.E.S 2 - Wilhelmus 3 11.00 u
Sv. D.I.O.S. 3 - R.K.D.E.S. 3 14.30 u
RKDES 4 - Hoofddorp 16 12.00 u

Trainen op allerlei niveaus
Nieuwe duikopleiding 
bij duikteam Thamen
Aalsmeer - Medio januari 2021 
starten de nieuwe duikopleidin-
gen bij Duikteam Thamen weer. 
De opleiding vindt plaats in ver-
enigingsverband en wordt ver-
zorgd door instructeurs in het be-
zit van een geldige licentie. Hier-
door blijven de kosten beperkt 
tot de standaard contributie van 
18,50 euro per maand. De kosten 
voor gebruik van het zwembad 
en duikmaterialen, zoals pers-
luchtfles, ademautomaat en trim-
vest, zijn voor de openwater op-
leiding inbegrepen. Zelf moe-
ten de cursisten zorgen voor een 
duikbril, snorkel en vinnen. Voor 
het starten van een duikopleiding 
dien je medisch goedgekeurd te 
zijn voor de duiksport. Alle oplei-

dingen zijn uiteraard aan de laat-
ste coronaprotocollen aangepast. 
Het is dus volledig veilig om een 
opleiding te starten. 
Duikteam Thamen is een vereni-
ging die sinds 1975 actief bezig 
is met de fascinerende sport dui-
ken. Er is dan ook veel te doen 
bij Thamen.  Er kan op allerlei ni-
veaus getraind worden, van be-
ginners tot ver gevorderden. Ook 
als je in het buitenland je brevet 
al hebt gehaald kun je bij Thamen 
terecht voor vervolgopleidingen. 
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden via mail 
marc.thamendiving@caiway.
net. Kijk voor meer informatie en 
nieuwtjes op de website www.
thamen-diving.nl 

Voetbal
FC Aalsmeer (zat) wint 
met 3-1 van Zaandam
Aalsmeer - Met als enige wij-
ziging Tijn de Bruin voor Daan 
Vaneman kwam FC Aalsmeer 
(zat.) op 3 oktober tegen FC 
Zaandam met hetzelfde elftal het 
veld in als tegen Jong Oranje een 
week geleden. Het was bar slecht 
weer aan de Beethovenlaan met 
veel wind en regen. Ook een wed-
strijd zonder publiek maakt het er 
allemaal niet leuker op, maar het 
is niet anders. Het was een wed-
strijd met vele gezichten. Een FC 
Aalsmeer dat overdonderend be-
gon met goed aanvallend voet-
bal, goed positie spel, vooral het 
middenveld zette druk op FC 
Zaandam dat zwaar leunde tegen 
de 16 meter. De eerste grote kans 
kwam al in de 4e minuut. Een 
goede pass van Berry Kramer op 
de vrijstaande Rachid Yaghmouri 
werd tot opluchting van doelman 
Jory Witlam naast geschoten. Een 
overtreding tegen Mike Dam in 
de 5e minuut werd met uiterste 
precisie langs het muurtje in de 
rechter benedenhoek geschoten 
door Mike Dam: 1-0. Het werden 
zware minuten voor Zaandam en 
doelman Jory Witlam in deze pe-
riode; 7e minuut Mike Dam ra-
kelings naast, 9e minuut goede 
schietkans Daan van Huffel, kee-
per redt ten koste van een cor-
ner. De kansen regen zich aaneen 
maar doelman Jory Witlam hield 
FC Zaandam nog in de wedstrijd. 
Zelfs topscorer Serdar Oztürk van 
FC Zaandam assisteerde regel-
matig zijn defensie. FC Zaandam 
moest in de 18e minuut met tien 
man verder met direct rood voor 
Hatim el Abbassie en zo werd de 
nood nog hoger zou je denken 
voor de FC Zaandam. Niets bleek 
minder waar. Zaandam zette een 
tandje bij en trok zelfs bij tijd en 
wijle ten aanval. Aalsmeer kon 
niet met deze situatie omgaan 
en verviel in slordig spel. Het elan 
van de eerste 20 minuten was 
verdwenen en men gaf Zaandam 
de gelegenheid om naar voren te 

spelen. Toch kreeg Aalsmeer nog 
kansen om de score te verhogen, 
zoals Mike Dam in de 27ste mi-
nuut. Zijn gesmoorde schot werd 
door de keeper tot corner gesla-
gen. De laatste 15 minuten voor 
de pauze had Aalsmeer tegen-
stander Zaandam weer klem. Het 
was Calvin Valies die in de 35ste 
minuut in de rebound de 2-0 op 
het scorebord bracht. Een regen 
van schoten op het doel van Jory 
Witlam in de 40ste minuut troffen 
maar geen doel. 
De tweede helft startte de FC met 
Mark Ruessink voor Daan Dui-
zendstra. De eerste grote kans 
kreeg Berry Kramer in de 51ste 
minuut. Vrij als een vogel voor 
een leeg doel schoot hij naast. FC 
Zaandam sloeg terug. In de 55ste 
minuut een slim verkregen over-
treding in het strafschopgebied 
van Aalsmeer door Serdar Oztürk 
werd onberispelijk door Serdar 
Oztürk vanaf de stip ingeschoten: 
2-1. Aalsmeer was geen schim 
meer van de eerste helft. Er lukte 
niets meer. Geen pass kwam meer 
aan. FC Zaandam kreeg zelfs een 
overwicht maar geen echte kan-
sen. Calvin Valies had pech met 
een schot op de paal. Maar Lucas 
Wijkstra van Zaandam schoot in 
kansrijke positie over. Aalsmeer 
wilde gewoon niet winnen. Wis-
sel 75ste minuut: Burak Sitil voor 
Jordi van Gelderen. Wissel 77ste 
minuut: Daan Vaneman voor Tijn 
de Bruin. FC Zaandam verdien-
de op dat moment met hun inzet 
een punt. Op een voorzet van Cal-
vin Valies (sterk deze middag) die 
werd doorgekopt door Mike Dam 
schoot Rachid Yaghmouri de 3-1 
binnen en was de wedstrijd ge-
speeld. Komende zaterdag 10 ok-
tober speelt FC Aalsmeer (zat.) 
uit tegen A.S.V. Arsenal. Aanvang 
14.30 uur. Helaas zonder suppor-
ters. Locatie: IJsbaanpad 50, 1076 
CV Amsterdam. 
Jack van Muijden
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Competitie in Dorpshuis Kudelstaart
Hans van Leeuwen op één 
bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Door diverse omstan-
digheden kwamen op de eerste 
dag van oktober slechts 18 le-
den naar de clubavond van Sjoel-
club Aalsmeer, zodat er slechts 
9 sjoelbakken in de grote zaal 
van Dorpshuis ’t Podium in Ku-
delstaart neergezet hoefden wor-
den. Er werd een half uur eerder 
begonnen om toch de vijftien ge-
plande bakken te kunnen sjoe-
len, maar helaas lukte het niet 
in de gestelde tijd. Het Dorps-
huis moest vanwege de corona-
maatregelen om 22.00 uur ge-
sloten zijn, dus werden er uitein-
delijk slechts dertien bakken ge-
sjoeld. Tim van Tiem behaalde 
10 punten deze avond en gooi-
de ook het hoogste gemiddelde 
met 140,08.
Als hoogste score haalde Tim 147 
punten. Dit aantal werd verbe-
terd door Wim Voorbij, Cor Franck 
en Albert Geleijn. Dit trio gooide 
wel de gewenste 148 punten in 
3 beurten. In de B-Klasse (Jacob 
van ’t Hof ) en C-Klasse (Margriet 
de Vries) waren 7 punten genoeg 

om de winnaars van de avond te 
worden. 
Uitslagen per Klasse: A-Klasse: 1. 
Tim van Tiem, 2. Albert Geleijn, 
3. Wim Voorbij. B-Klasse: 1. Jacob 
van ‘t Hof, 2. Kees Verbruggen, 
3. Theo van Leijden. C-Klasse: 1. 
Margriet de Vries, 2. Mirjam van 
den Berg, 3. Maria Baggen. In de 
A-klasse staat Hans van Leeuwen 
met 27.2 op de eerste plaats, de 
B-klasse wordt aangevoerd door 
Theo van Leijden met 25 pun-
ten en in de C-klasse bezet Mah-
jan Yari met 20 punten de eerste 
plaats.

Competitie start 19.00 uur
Donderdag 15 oktober begint 
de sjoelcompetitie om 19.00 
uur. Eerst zal de jaarvergadering 
plaatsvinden, daarna de prijs-
uitreiking van het vorige sei-
zoen en tot slot hopen de leden 
nog tien bakken te kunnen sjoe-
len. Zie voor uitslagen en infor-
matie ook de website van Sjoel-
club Aalsmeer: www.sjoelclub-
aalsmeer.nl

Nils Eekhoff slijpt aan 
vorm voor klassiekers
Rijsenhout - Enkele kilometers 
lang leek de slotetappe van de 
BinckBank Tour afgelopen zater-
dag 3 oktober op een heruitga-
ve van het Nederlands kampioen-
schap wielrennen in augustus. 
Vooraan reed een weergaloos so-
lerende Mathieu van der Poel, an-
derhalve minuut daarachter op 
kop van het peloton Rijsenhouter 
Nils Eekhoff, ditmaal in dienst van 
Team Sunweb-speerpunt Sören 
Kragh Andersen. Meer dan enkele 
seconden kon Eekhoff ook nu niet 
knabbelen aan de voorsprong van 
de ontketende kampioen. Kragh 
Andersen slaagde er later evenmin 
in de kloof te dichten; de tweevou-
dig ritwinnaar van de afgelopen 
Tour de France kwam na een ster-
ke tegenaanval enkele tellen tekort 
om Van der Poel alsnog de eindze-
ge te ontfutselen. Voor Nils Eekhoff 
zat het teamwork er zaterdag, na 
de beurt op kop van het peloton, 
op. Aan de voet van de voorlaatste 
beklimming van de Muur van Ge-
raardsbergen liet hij zich uitzak-
ken. Hij beëindigde de vierdaag-
se rittenkoers in België wel en ein-
digde als zeventigste in het klasse-

ment. Na een maand zonder wed-
strijden had Nils in de BinckBank 
Tour zijn vorm kunnen aanscher-
pen voor de drie grote klassiekers 
die deze maand nog op het pro-
gramma staan. De renner van Sun-
web toonde zich alle dagen dienst-
baar aan de ploeg en boekte bo-
vendien nog twee persoonlijke 
succesjes: in de chaotische slotfa-
se van de eerste rit werd hij zeven-
de en de acht kilometer lange tijd-
rit in Riemst sloot hij knap af als 
21ste in exact dezelfde tijd als de 
Nederlandse specialist Sebastiaan 
Langeveld.

Zondag Gent-Wevelgem
Aankomende zondag 11 oktober 
rijdt Nils Eekhoff in dienst van zijn 
kopman Sörgen Kragh Andersen 
de Worldtour-klassieker Gent-We-
velgem. Een week later kan hij ook 
aantreden in de Ronde van Vlaan-
deren als vervanger van Marc Hir-
schi. Zijn deelname aan de Schel-
deprijs komt daardoor te vervallen. 
Op 25 oktober wordt het seizoen 
afgesloten met Parijs-Roubaix. Alle 
races zijn live te volgen op de Bel-
gische en Nederlandse televisie.

Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal
Moreno wint speelavond
Kudelstaart - Vorige week was 
de tweede speelavond van darts-
club Poel’s Eye. Er waren vele goe-
de darters aanwezig. Zo nam de 
man in vorm, Moreno Blom, zijn 
dartmaatje Lorenzo te Hennepe 
mee. Moreno gooide twee weken 
geleden zelfs een 9 darter bij de 
PDC jeugdtoer. Dit is bij het dar-
ten vergelijkbaar met een ‘hole 
in one’ bij het golfen. Lorenzo be-
wees ook goed te kunnen darten 
en versloeg in de kwartfinale de 
regerend seizoen kampioen Re-

ne Kruit. Helaas troffen de twee 
dartmaten elkaar in de halve fi-
nale. Moreno won deze darttwist. 
In de andere halve finale troffen 
Christopher Brouwer en Open 
Kudelstaart winnaar Martin Bax 
elkaar, hier won Chris de slag. De 
finale beloofde zodoende specta-
culair te worden. Chris won in het 
verleden elf speelavonden. Chris 
moest echter in de finale toch 
zijn meerdere erkennen in More-
no. Voor Moreno was dit zijn vier-
de speelavond overwinning ooit. 

Finalist Christopher (links) op anderhalve meter van winnaar Moreno.

In het tweede niveau bereikten 
Danny de Hartog en Tjitte Miede-
ma de halve finale, maar de fina-
le ging tussen Raymond van de 
Weiden en Bak. Zij stonden aan 
het begin van de avond ook bij el-
kaar in de poule. In tegenstelling 
tot de vorige speelavond (toen 
Huib Gootjes de rollen wist om te 
draaien) kon Bak zich niet revan-
cheren en verloor zodoende voor 
de tweede keer van Raymond. 
Het was de derde overwinning 
van Raymond van het tweede ni-
veau. Hij gaf zijn overwinning ex-
tra glans door onderweg enkele 
goede darters te verslaan. John 
Guldemond had met een prachti-
ge 136 finish de hoogste uitgooi 

van de avond. John won ook nog 
een finale.

Koppeltoernooi
De volgende activiteit van de darts-
club Poel’s Eye is het koppeltoer-
nooi. Door de corona is de Poel’s 
Eye echter helaas genoodzaakt met 
vaste klanten en een maximum te 
werken. Degene die in het verleden 
(vaak) hebben meegedaan hebben 
een streepje voor. Uiteraard bestaat 
er ook nog de mogelijkheid dat de 
corona alsnog een streep door de 
activiteiten van de Poel’s Eye zet. 
Voorlopig volstaat een strikt pro-
tocol om de veiligheid te waarbor-
gen. Op de website www.poelseye.
nl is nadere informatie te vinden.
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