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Amateurkunst in etalages,
Oude Raadhuis en bij
Cultuurpunt

Convenant gemeente
en scholen voor fulltime
taalklas

Sportief bezig in
herfstvakantie

REGIO MEDIA GROEP

Flinke schade na
woningbrand
Aalsmeer - Op de Vlinderweg is
dinsdag 12 oktober rond half tien in
de avond een flinke brand uitgebroken in een woning. De brand was
ontstaan in het dakbeschot van een
rijtjeswoning. De brandweer van Aalsmeer kreeg bij het blussen hulp van
de collega’s van Amstelveen, die de
hoogwerker ingezet hebben om de
vlammen te bedwingen. De brand
was snel onder controle. Het dak van
het huis is wel zwaar beschadigd
geraakt. De bewoners konden de
woning gelukkig tijdig verlaten. Er zijn
geen gewonden. Er wordt onderzoek
gedaan naar de oorzaak van de brand.

MEERVOORFIETSEN.NL
MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041
0297-360041

Aanleg nieuw recreatieterrein
op oude VVA-terrein van start
Aalsmeer - Wie de komende tijd bij het terrein tussen IKC Triade en
zwembad De Waterlelie komt kijken, zal zien dat er gesnoeid, gekapt en
gegraven wordt. Het is het begin van de aanleg van een nieuw recreatieterrein, met veel openbaar groen, vijvers die zorgen voor extra biodiversiteit en openbare sportvoorzieningen.
Fijn recreëren
Na de fusie tussen de voetbalverenigingen VV Aalsmeer en RKAV tot FC
Aalsmeer besloot de gemeenteraad
een deel van het vrijgekomen terrein
groen en recreatief in te vullen voor
alle inwoners van Aalsmeer. Op het
overige deel is inmiddels IKC Triade
gebouwd en wordt gewerkt aan
woningen. Wethouder Ruimtelijke
Ordening Bart Kabout: “Het wordt een
prachtig gebied waar alle doelgroepen fijn kunnen recreëren. Het
skatepark en de freerunbaan zijn een

jaar geleden al opgeleverd en worden
dagelijks veel gebruikt door jongeren.
Nu gaan we ook de rest van de
plannen realiseren, waaronder vijvers,
wandelpaden en een
hondentrainingsveld.”
Biodiversiteit
Het gebied tussen de Burgemeester
Kasteleinweg, de Zwarteweg, de
Dreef en de Beethovenlaan wordt een
aaneengesloten parkachtig gebied. Er
worden nieuwe vijvers aangelegd
voor zowel recreatief gebruik als

watercompensatie voor onder andere
de woningbouw aan de Roerdomplaan en Meervalstraat. De werkzaamheden worden in nauw overleg met
het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De vijvers worden
zoveel mogelijk ontworpen met
natuurvriendelijke oevers. Ze worden
beplant met waterplanten die zorgen
voor een grotere biodiversiteit.
Bomen weg en terug
Om de vijvers en het hondentrainingsveld te realiseren, moeten ongeveer 48 bomen wijken. Daar komen
107 nieuwe bomen voor terug. Het
kappen van de bomen wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase één is in het
kapseizoen (vierde kwartaal 2021) bij
het toekomstige hondentrainingsveld. De ander kapactiviteiten worden
in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd. Dan gaat het onder andere om
werkzaamheden aan de begroeiing
en de risicobomen. Hierdoor krijgt het
bosplantsoen weer een open karakter.
Verbetering Leefomgeving
Vanuit het programma Gebiedsgerichte Projecten, is een beroep
gedaan op de subsidiemogelijkheden
vanuit de Stichting Leefomgeving
Schiphol (SLS). De projecten die in
aanmerking komen voor een subsidie
moeten in samenwerking met de
inwoners van dat gebied tot stand
zijn gekomen. Voor het voormalige
VVA terrein heeft SLS een subsidie
beschikbaar gesteld van circa 2,3
miljoen euro. De onderdelen die door
Stichting Leefomgeving Schiphol
worden gesubsidieerd zijn het
hondentrainingsveld en de inrichting
van het ontmoetingsplein rond de
centrale vijver. In een eerdere fase
heeft SLS al bijgedragen aan het
fitness en freerunpark in dit gebied.

Ophelialaan 116
1431 HM Aalsmeer
0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl
www.wittebolwijn.nl
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De goudprijs stijgt naar recordhoogte!

GOUD INKOOP BUS
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Zie adv. elders in dit bla

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

Elektromonteur
gezocht
Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
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www.h2makelaars.nl
www.h2makelaars.nl

De leukste
vaste banen in
de regio vind je bij:

Tel.0297-59
0297-59
11 22
Tel.
11 22

www.antennagroep.nl

2

NIEUWS

inderegio.nl • 14 oktober 2021

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT DONDERDAG

ZONDAG 17 OKTOBER

AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 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

Eerde de Swart, nieuwe directeur
Vrijwilligerscentrale Amstelland.

Frans Huissen. Foto: Katja Mali

Eerde de Swart nieuwe directeur
Vrijwilligerscentrale Amstelland
Aalsmeer - Acht jaar heeft Frans
Huissen impact gemaakt in Aalsmeer
en Amstelveen als directeur van de
Vrijwilligerscentrale Amstelland. Hij
gaat een rol vervullen in de
Groningse gemeente Het Hogeland.
Daar gaat hij dorpsgemeenschappen
ondersteunen bij maatschappelijke,
culturele en sociaal-economische
projecten.
Zijn opvolger in Amstelland heet

Eerde de Swart. Eerde heeft het
stokje overgenomen sinds 1 oktober.
Hij heeft ervaring, Eerde is onder
meer directeur geweest van de vrijwilligerscentrale Alkmaar. Frans
vertrekt officieel op 15 oktober. Die
dag zal een vraaggesprek plaatsvinden dat Frénk van der Linden
houdt met Frans Huissen. Dit gesprek
zal te beluisteren zijn via het Facebookkanaal van Aalsmeervoorelkaar.

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, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd 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 volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

OSA zoekt nieuwe
bestuursleden
Aalsmeer - Stichting Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer is op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Het
huidige bestuur bestaat uit zes
personen, maar zowel de voorzitter
als de penningmeester zijn voornemens hun taken voor OSA per 2022
of 2023 neer te leggen. De OSA zoekt
dus twee nieuwe bestuursleden,
waarvan één als penningmeester. De
Stichting zou ook graag een persoon
met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse in haar
bestuur willen opnemen. Plaats
nemen in het bestuur van OSA is vrijwilligerswerk, het zestal komt ongeveer zes keer per jaar ter vergadering
bijeen. De aanvragen van subsidie
worden dan besproken, evenals de
financiën, de PR-activiteiten, alles
rond de jaarlijkse presentatieavond
en wat verder ter tafel komt. Interesse? Stuur dan een e-mail aan de
secretaris via info@osa-aalsmeer.nl.
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Ruud Spring in ‘t Veld
Bovenkerk - Afgelopen zaterdag 9
oktober vond de ‘benefiet voor Ruud
Spring in ‘t Veld’ plaats op het
complex van Roda ’23. De oud-voetballer kampt met de ziekte MS en
hoopt hiervoor in Moskou een stamceltransplantatie te kunnen krijgen.
Deze behandeling kost veel geld en
daarom zijn er al diverse acties
gehouden om bijdrages te krijgen.
De benefiet bij Roda’23 was een van
de laatste voordat Ruud met zijn
echtgenote Claudia naar Rusland
vertrekt.
Direct bij aanvang van het benefiet
liep het complex vol met familie,
vrienden, oud-klasgenoten, oudteamgenoten en vele andere belangstellenden. De benefiet begon met
een wedstrijd tussen twee teams met
oud-teamgenoten van Ruud. Onder
luid applaus mocht Ruud de
wedstrijd aftrappen waarna hij volop
genoot van de kunsten van zijn oude
maten. Na de wedstrijd werd het een
gezellig samenzijn op het terras
onder het genot van een drankje en
een patatje werd het een complete
reünie van mensen die elkaar vaak
lang niet gezien hadden.
Loterij
Voor de benefietloterij werden nog
volop loten verkocht en de vele
geschonken prijzen werden mooi
uitgestald, zodat duidelijk was wat er
te winnen was. De teller voor het
aantal verkochte loten stopte uiteindelijk bij 3.750 euro, een prachtig
resultaat. De trekkingsuitslag werd
bekend gemaakt en wil je weten of je

r

wat gewonnen hebt? Kijk dan op de
website van Roda’23. De prijzen
kunnen opgehaald worden bij de
vereniging op dinsdag 12 oktober
tussen 20.00 en 21.00 uur en op
zaterdag 16 en zondag 17 oktobertussen 13.00 en 18.00 uur.
Tussendoor werden er twee kaartjes
geveild voor de wedstrijd Spakenburg tegen de IJsselmeervogels.
Diverse mensen waren geïnteresseerd en de kaartjes gingen uiteindelijk naar Michel van Beek voor 210
euro.
Bier en wijn
Op het terras stond nog een melkbus
om te doneren en ondertussen werd
er stevig doorgedronken van het
‘bier voor Ruud’ en de ‘wijn voor
Ruud’ tegen speciale, verhoogde,
prijzen waarvan het grootste deel
naar Ruud ging. Op enig moment
moest de cheque ingevuld worden
en op dat moment was het totale
bedrag opgelopen tot 9.000 euro.
Een prachtig bedrag. Maar dit bleek
toch niet het eindbedrag. Er volgden
nog een paar prachtige nabranders,
waardoor nu gemeld kan worden dat
de opbrengst van de benefiet liefst
10.000 euro is.
De organisatie wil iedereen, sponsors, vrijwilligers van RODA ’23,
aanwezigen bij de benefiet, lotenkopers en lotenverkopers, donateurs en
alle anderen die bijgedragen hebben
tot dit prachtige resultaat, heel erg
bedanken, ook namens Ruud en
Claudia Spring in ‘t Veld.
Op nu naar Moskou!

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u. met
Maurice Lubbers. Zie: www.
cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
10u. Dienst met ds. J. Groenleer
uit Leiden. Om 16.30u. Dienst in
Het Lichtbaken, Rijsenhout.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Dienst met ds. P.A. van
Veelen uit Bennebroek en
16.30u. Gez. dienst met CGK.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Gabe Hoekema.
Collecte: Leprakolonie Shirati.
Zie: dgaalsmeer.nl.
. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Dienst met ds. P.M.
Boomsma. Thuis kijken: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag
10u. Dienst met dhr. Theo
Maarsen, Aalsmeer. Organist:
Joshua Prins. Zie: hervormdaalsmeer.nl.
- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met ds.
M.J. Zandbergen. Organist: Theo
Griekspoor. Zie: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf.
Info: www.leg.nl
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.

Zaterdag 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering. Voorganger: B. Dullens. Zondag in
Karmelkerk 9.30u. Eucharistieviering. Om 14u. Poolse dienst
met pastoor Krzysztof Kicka.
Woensdag 20 oktober 18u.
Rozenkrans gebed (Polen).
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ion, diaken Mihai.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. van
Popering, Aalsmeer (HA). Info:
www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: https://
sow-kudelstaart.nl.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, KudelstaartsewegZondag 11u. Woordcommunieviering m.m.v. dames- en herenkoor. Info: sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag
vanaf 20u. in gebouw Irene,
Kanaalstraat. Op 18 oktober met
ds. Kees van Velzen. Info: www.
begraaalsmeer.nl.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
vanaf 20u. in om de twee weken
in Ontmoetingskerk, Werf 2,
Rijsenhout. Op 28 oktober met
Hoite Slagter over ‘Het Bijbelboek Openbaring’. Info:
0297-323736.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten
verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
De meeste kerken houden weer
diensten waarbij publiek
aanwezig mag zijn. Kijk voor
meer info op de websites van de
kerken.

Corona testunit GGD 2 weken op
parkeerterrein aan de Dreef
Aalsmeer - Vanaf maandag 11 tot en
met zondag 31 oktober 2021 staat de
corona testunit van de GGD op het
parkeerterrein aan de Dreef in Hornmeer. Op deze locatie kunnen mensen
uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte
klachten zich zonder afspraak gratis
laten testen op corona. De testunit
oogt iets anders dan de testbus die
eerder naar Aalsmeer kwam, maar de
werkwijze is hetzelfde. De unit is
zeven dagen per week open van 9.00
tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00
uur. Iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart kan gratis en zonder afspraak
langskomen om zich te laten testen.
Vergeet niet uw mondkapje te dragen.
Drempel verlagen
Wethouder Zorg Wilma Alink: “Regionaal stijgen de besmettingscijfers
weer licht. In Aalsmeer blijven die
redelijk gelijk, maar we zien wel dat
relatief weinig mensen uit onze
gemeente zich laten testen. We hopen
de drempel om te laten testen te
verlagen door deze testunit nu
beschikbaar stellen. Dus bent u
verkouden, heeft u keelpijn, moet u
hoesten of niezen, heeft u verhoging

of verminderde smaak of reuk: het is
nog steeds belangrijk om u te laten
testen. Zo voorkomen we verdere
verspreiding van het virus, waardoor
de druk op de zorg niet verder
toeneemt en we de samenleving
openhouden.”
Anderhalve meter
Mogelijk moet u buiten de unit
wachten tot u aan de beurt bent.
Houd daarbij de anderhalve meter in
acht. Gastheren en –vrouwen
ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen.
Testen op afspraak
Natuurlijk blijft het ook mogelijk om
via het algemene nummer van de
GGD (0800-1202) een afspraak te
maken voor een test bij een van de
standaard testlocaties in de regio.
Bezoekers van zowel de unit als de
vaste testlocaties wordt dringend
verzocht thuis te blijven tot zij de
testuitslag binnen hebben. Testen van
de GGD gelden niet als testen voor
toegang. Hiervoor kunt u een
afspraak maken via
www.testenvoortoegang.org.
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ingewikkeld ritme. Frank schreef de
prachtige ballad ‘I’ll Wait for You’ bij
een theaterstuk in zijn woonplaats
Mechelen. De melodie is daar eindeloos veel door de beiaardier ter
plaatse gespeeld. De eerste CD van
Mike del Ferro en Frank Vaganée,
‘Introducing’ uit 1993 (uitverkocht),
bevatte Franks razendsnelle versie
van het Doris-Day-liedje ‘Secret Love’.
De saxofonist speelt het nu weer,
maar zo virtuoos als nu kan het toen
nooit geklonken hebben.

Honderden toeschouwers bij
KCA jazzconcert in Bacchus
Door Pierre Tuning
Aalsmeer - Het KCA Jazzconcert van
het Trio Mike del Ferro met saxofonist
Frank Vaganée werd door veel meer
muziek-liefhebbers bijgewoond dan
de veertig die in Bacchus aanwezig
waren. En dat aantal groeit nog
steeds. Mike had met eenvoudige
middelen een livestream geïnstalleerd
om het hele concert de wereld in te
zenden: een smartphone op een
statief. Op zijn YouTubekanaal is, na
een druk op de ‘knop’, het concert
overal te zien. En het kan nog steeds,
google: Mike del Ferro YouTube Aalsmeer – en je komt twee ‘links’ tegen:
‘Mike del Ferro trio & Frank Vaganée,
live from Aalsmeer-Netherlands’. De
eerste laat je het optreden na de
pauze meebeleven, de tweede vóór
de pauze.
“Heerlijke ochtendmuziek”
Ik zit naast de smartphone en zie het
beeld dat de hele wereld kan

meekijken. De vier muzikanten
bestijgen het podium en de altsax van
Frank produceert de dromerige
klanken van de standard ‘Stella by
Starlight’. Aan de linkerzijde van het
beeld verschijnt meteen een eerste
Facebook-reactie. Van ene Xolani
Manyoni uit Osaka, Japan, die schrijft
(in het Engels): “Wat een heerlijke
ochtendmuziek om de dag mee te
beginnen.” Iemand uit Zuid-Afrika uit
zijn waardering voor Roy Dackus:
“Good drums.” En ook bassist Jeroen
Vierdag krijgt lof toegezwaaid: “Yeah,
for bass, yeah.” Mike toont zijn kunnen
op de vleugel en oogst de loftuitingen van Don McCarthy uit Amerika:
“Nice solo Mike.” Composities van
Mike en Frank wisselen elkaar af,
gevolgd door standards. Mike kondigt
een eigen compositie aan, ‘Pat’, opgedragen aan de fantastische gitarist Pat
Metheny. ‘Sky High’ is geschreven ter
herinnering aan 9/11. Een melodie die
alle kanten opvliegt, neervalt,
opvliegt en neervalt. Indrukwekkend,

Beelden en verhalen in De Oude
Veiling over Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 30 en
zondag 31 oktober is De Oude
Veiling in de Marktstraat gevuld met
beelden en verhalen over Aalsmeer.
Het thema van de Maand van de
Geschiedenis is ‘Aan het werk’. De
tentoonstelling in de bibliotheek, de
lezingen en de filmvertoningen in De
Oude Veiling vertellen over de bedrijvigheid in Aalsmeer en Kudelstaart
door de geschiedenis heen: over de
winkelbedrijven in het oude dorp,
over het veilingwezen en over
bekend Aalsmeerse ondernemingen.
Kom genieten van de oude verhalen,
plaats jezelf in een andere tijd in de
fotostudio, en speel Oudhollandse
spelletjes op zolder.
Programma
* Films over De Oude Veiling, met
inleiding door Joop Kok. Films van
Ton Offerman en Joop Kok: Van

eerste veiling naar Oude Veiling en
van veilinggebouw tot Huiskamer
van Aalsmeer (zaterdag 12.00 tot
13.00 uur en zondag 15.30 tot
16.30 uur).
* Films over Aalsmeerse ondernemingen. Dirk Jongkind van Oud
Aalsmeer vertoont oude films over
Aalsmeerse ondernemingen: Den
Daas Aardewerk, autobusonderneming Maarse & Kroon, Van Dongen
verpakkingen en Mantel manufacturen jaren vijftig (zaterdag van
12.30 tot 13.40 uur en zondag van
12.00 tot 13.10 uur).
* Winkels in het Oude Dorp. Wim
Roodenburg laat foto’s zien en
vertelt over (voormalige) winkelbedrijven in de Zijdstraat en de
Dorpsstraat (zaterdag van 15.00 tot
16.00 uur en zondag van 12.30 tot
13.30 uur).
* Aalsmeerse bedrijvigheid en

Samenspel
Na de pauze begint de band met
weer een prachtige ballad: ‘There Is
No Greater Love’, die doet denken aan
de gezongen versie door Chet Baker.
Dan spelen Frank en Mike samen een
duet dat zij ooit in Indonesië
uitvoerden, ‘heel lang geleden’, zegt
Frank. Maar daar is tijdens hun
subtiele samenspel in ‘Duo Duell’ niets
van te merken. En bij Franks ‘Triolette’
ook niet. Het nummer werd in
februari 2012 opgenomen voor
‘Happy Notes’, hun derde CD. Frank
voelt zich als een vis in het water en
speelt als een bezetene een free-jazzsolo alsof hij John Coltrane en Ornette
Coleman wil inhalen. Alles uit de kast
van de altsax! Dan komt de bereisde
Mike weer aan de beurt, met een
ballad die hij ‘Kenya’ heeft genoemd
en een uitsmijter, opgepikt in Swaziland. Hij ontmoette daar een plaatselijke musicus die een melodie speelde
die lang in zijn hoofd bleef hangen.
Zijn naam was ‘Phola Mamba’ – en dat
is ook de titel van het zinderende slotnummer waarin alle vier muzikanten
het uiterste van hun kunnen tonen.
Applaus, ovatie, over de hele wereld
klinkt applaus. Het concert is nog
steeds te beleven. Op internet!

producten door de eeuwen heen.
Jan van Veen vertelt over de turfwinning, visserij, tuinbouw en
veilingwezen in Aalsmeer
(zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur
en zondag van 15.00 tot 16.00 uur).
Spelletjes en tentoonstelling
Bij het Cultuurpunt kunnen bezoekers zowel zaterdag als zondag
Oudhollandse spelletjes spelen. In de
bibliotheek kunnen mensen tegen
een historische achtergrond op de
foto. Ook is daar een tentoonstelling
Aalsmeerse Verhalen. De medewerkers van Gewoon Doen zorgen voor
een gastvrij onthaal in het hele
gebouw.
Aanmelding voor de verschillende
evenementen is niet nodig.
Voor toegang tot de grote en kleine
zaal en het restaurant is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk: een QR
code op je telefoon, of een uitgeprinte QR code. Deze zijn alleen
geldig in combinatie met een
identiteitsbewijs.
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AGENDA
DONDERDAG 14 OKTOBER:

* Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout open
van 10 tot 12u. Elke donderdag.
* Flower Art Museum open. Iedere
donderdag tot en met zondag
13 tot 17u. Kudelstaartseweg 1.
* Ouderensoos in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Klaverjassen bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt vanaf 20u.
VRIJDAG 15 OKTOBER:

* KCA Amazing Amateurs in Oude
Raadhuis, bij Cultuurpunt en in
etalages Centrum. Tot en met 6
november.
* Tentoonstelling De Elementen
met werk van Mireille Schermer
in tuin Oude Raadhuis, Dorpsstraat. T/m 25 oktober. Open:
vrijdag t/m zondag 14-17u.
* Kaarten bij buurtvereniging
Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 19.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal, Kudelstaart. Inschrijven
tot 19.30u.
* Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg
vanaf 20u. Bandbrouwerij voor
kids van 19 tot 21u.
ZATERDAG 16 OKTOBER:

* Postzegel(ruil)beurs in Parochiehuis, Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Crash Museum in fort bij Aalsmeer open 10 tot 16u. Om 11 en
13u. Lezingen over ‘De geschiedenis van de onderzeeboot’.
* Kwartmarathon kaarten bij BV
Hornmeer in buurthuis Dreef
vanaf 10u.
* Herfst bokbier-avond in café Op
de Hoek, Kudelstaart v/a 20.30u.
ZONDAG 17 OKTOBER:

met donderdag van 9.30 tot 12u.
* Bridgen voor de gezelligheid in
buurthuis Hornmeer, Dreef van
13.30 tot 16u.
* Sam Creatief in Parochiehuis,
Gerberastraat, 14 tot 16u.
DINSDAG 19 OKTOBER:

* Kinderboerderij Boerenvreugd
open. Dinsdag t/m vrijdag van
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en
zondag vanaf 10u. Kabouter
speurtocht voor kinderen!
* Open huis Open Hofkerk in ‘t
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.
* Taalpunt in bibliotheek Marktstraat open van 11 tot 13u.
Iedere dinsdag.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
WOENSDAG 20 OKTOBER:

* Wandelen met Rollatorwandelclub. Start 10.30u. bij zwembad,
Dreef. Iedere woensdag.
* OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
* Schaken bij SC Westeinder in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
DONDERDAG 21 OKTOBER:

* Ouderensoos in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Rijsenhout, 19.30 tot 22.30u.
* Kaartavond in ‘t Middelpunt
vanaf 20u.
ZATERDAG 23 OKTOBER:

* Discozwemmen in De Waterlelie.
Voor peuters t/m 5jr 16.30 tot
18u. en 6 t/m 12 jr 19-21u. Reserveren verplicht.
ZONDAG 24 OKTOBER:

* Watertoren open van 13 tot 17u.
In oktober elke zondag.
* KCA klassiek concert met
pianiste Ksenia Kouzmenko in
Bacchus XL, Gerberastraat.
Verplaatst!
MAANDAG 18 OKTOBER:

* Koffie-inloop in De Reede,
Rijsenhout van maandag tot en

* Gerard Alderliefste zingt Shaffy
bij Bob & Gon in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf
15.30u. Zaal open: 14.45u.
30 EN 31 OKTOBER:

* Beelden en verhalen over Aalsmeer in alle zalen van De Oude
Veiling, Marktstraat. Zaterdag en
zondag van 12 tot 16u.
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Postzegel(ruil)beurs in Aalsmeer

Gerard Alderliefste zingt Shaffy

Aalsmeer - Zaterdag 16 oktober gaan de deuren van het Parochiehuis om 9.30 uur open voor alle
postzegelverzamelaars en -ruilers. De entree is gratis. Heerlijk snuffelen in de ruim vijftig nieuwe stockboeken met daarin duizenden zegels voor slechts 5 eurocent per stuk is mogelijk. Neem gerust eigen
stockboek(en) met dubbele zegels mee om te ruilen, ook dat kan. Verder worden de onverkochte
kavels uit in de oktoberveiling te koop aangeboden en op de verenigingstafel zullen bezoekers tegen
spotprijsjes materialen aantreffen die te goed zijn om te vernietigen, zoals banden en zakjes zegels.
Uiteraard is er ook weer een verloting met leuke prijsjes. Bij het Parochiehuis in de Gerberastraat 6 is er
volop parkeergelegenheid en voor wie met de bus komt, slechts 5 minuten lopen vanaf Hortensiaplein of Drie Kolommenplein. Iedereen is welkom. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur. Voor meer informatie over deze dag kan contact opgenomen worden met Gerboud Zwetsloot via 0297-345231. Kijk
voor alle activiteiten en informatie op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Aalsmeer - In het elfde sterfjaar van Ramses Shaffy presenteert Gerard Alderliefste
een toegewijde Shaffy middag. Elf jaar. Hoe snel kan het gaan. Shaffy, die schijnbaar
weigert te sterven. Hoorbaar aan zijn liedjes die gespeeld blijven en die over nieuwe
generaties verder zwerven. Kinderen van Shaffy geven het ook weer door. In het
programma komen bekende, maar ook minder bekende stukken van Shaffy voorbij.
Dit naast smeuïge anekdotes uit de monden van heren die dicht bij hem hebben
gestaan. Deze KCA middag met Bob en Gon vindt plaats op zondag 24 oktober in De
Oude Veiling in de Marktstraat 19. Aanvang concert om 15.30 uur, de zaal is open
vanaf 14,45 uur. De entree is 21,50 euro per persoon. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Slijterij Wittebol in de Ophelialaan 116. Let op: Bij deze voorstelling is het
tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht!

14 oktober 2021

Officiële Mededelingen
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 tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte
wordt de toegang gereguleerd.
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag:
08.00-16.30 uur
zaterdag:
09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/fixi of
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het
hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

NIEUW MOBILITEITSBELEID VOOR AALSMEER

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen 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 worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
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, schuldhulpverlening 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 telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via 0297387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Balcarek
Cabaj
Klimala
Szuba

Voorletters
I.
K.R.
E.G.
B.

GeboorteDatum
datum beschikking
02-10-1970
09-08-1990
25-03-2002
13-01-1981

06-10-2021
06-10-2021
06-10-2021
06-10-2021

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 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 kopie 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.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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

Om Aalsmeer in de toekomst duurzaam bereikbaar, leefbaar
en verkeersveilig te houden is gewerkt aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Het ontwerp hiervan ligt van vrijdag 8
oktober tot en met vrijdag 5 november ter inzage en belangstellenden kunnen hier middels een zienswijze hun reactie
op geven. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/
mobiliteitsagenda.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Turfstekerstraat 47, 1431 GD, (Z21-074565), het intern realiseren van koel- vriescellen
- Uiterweg 395, 1431 AL, (Z21-074273), het verplaatsen van
bestaande kassen en het bouwen van 3 bedrijfsgebouwen
- Lakenblekerstraat 31, 1431 GE, (Z21-074134), het wijzigen
van de zijgevel door het toepassen van twee overheaddeuren en een loopdeur
- Vrouwentroostpad 6, 1433 GW, (Z21-073833), het plaatsen
van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning
- Stommeerkade 66 (kad. percelen C. nr 6584 en 5608), (Z21073297), het bouwen van een woning
- Uiterweg 24, 1431 AN, (Z21-073218), het plaatsen van
twee dakkapellen aan de rechterzijgevel van de woning
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, 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:
- Zandoogjestraat 3, 1432 NK, (Z21-048202), het vergroten
van de bestaande schuur en het plaatsen van een puntdak.
Verzonden: 08 oktober 2021
- Gloxiniastraat 4, 1431 VE, (Z21-055244), het plaatsen van
een dakopbouw. Verzonden: 07 oktober 2021
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Kleine Vuurvlinderstraat 8, 1432 ML, (Z21-046082), het maken van een dakopbouw op de bestaande garage. Verzonden: 06 oktober 2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Cabaretpad hoek Corry Vonk Pad (kad.perc. D4566), (Z21061057), het uitbreiden van de in aanleg zijnde pluktuin.
Verzonden: 11 oktober 2021
- Sierteeltstraat (kad. percelen B9662, B10174, B7715 en
B7717), (Z21-053483), het uitbreiden van de Productstraat
Oost. Verzonden: 08 oktober 2021
- Ecuadorlaan 41 (kad. perc. B 9270), (Z21-060996), het uitbreiden van een kantoor. Verzonden: 08 oktober 2021
- Wilgenlaan 20b, 1431 HT, (Z21-063316), het plaatsen van
een geluidsscherm in de achtertuin. Verzonden: 08 oktober 2021
- Hornweg 201, 1432 GJ, (Z21-053107), het verbouwen en
uitbreiden van de woning. Verzonden: 08 oktober 2021
- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z21-052255), het plaatsen van
een stacaravan als tijdelijke mantelzorgwoning (verlenging van eerder verleende vergunning tot 1 september
2021). Verzonden: 08 oktober 2021
- Hornweg 187, 1432 GH, (Z21-031919), het vergroten van
het hoofdgebouw middels een aanbouw ten behoeve van
nieuwe kleedkamers en een krachthonk. Verzonden: 07
oktober 2021
- Frans de Bieslaan 1 t/m 56 (Sectie C, nr. 7380), (Z21051435), het bouwen van twee appartementengebouwen
met 56 woningen. Verzonden: 05 oktober 2021
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Loswal (Z21-074079) Sinterklaas intocht Kudelstaart op 20
november 2021, ontvangen 7 oktober 2021

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
ALCOHOLONTHEFFING (AANVRAAG)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35
van de Alcoholwet de volgende ontheffing is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313 (Z21-074815) het plaatsen van twee tappunten ten behoeve van plantenbeurs op 3 t/m 5 november 2021, ontvangen op 7 oktober 2021
ONTHEFFING (NACHT)VERBLIJF IN OPENBARE
RUIMTE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:47a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende ontheffing is aangevraagd.
- Akkers van Ravenstein, Westeinderplassen (Z21-075003)
Daddy Weekend van 20 t/m 22 mei en van 16 t/m 18 september 2022, ingekomen 12 oktober 2021
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 131 (Z21-063202) Trade Fair Plantenbeurs op
3 tot 5 november 2021, melding akkoord op 12 oktober
2021
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is verleend:
- In het kader van het aanbrengen van definitief asfalt op de
busbaan op 11 november 2021, op het perceel de rotonde
Kasteleinweg/Hoffscholteweg
Tegen de afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
TER INZAGE
t/m 29-10-21
t/m 04-11-21
t/m 05-11-21

Ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 333, Aalsmeer (Z20-063772)
Ontwerp omgevingsvergunning Herenweg
78e Kudelstaart (Z20-061559)
Ontwerp Mobiliteitsagenda Aalsmeer

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 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 ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Pascal de la Haye: “De kracht
van delen brengt geluk”

Door Janna van Zon
Aalsmeer - De kersverse voorzitter
van de Tafelronde - of de Ronde Tafel
- is Pascal de la Haye. Toen hij door
Trudy Rothe van de KunstKas - initiatiefnemer van de geluksroute - werd
gevraagd om op één van de inspiratiemiddagen te komen meedenken en
meepraten was er al snel een positief
antwoord. Bij het voorstelrondje werd
duidelijk waarvoor de Tafelronde staat.
Geef Pascal de ruimte en dan wordt
duidelijk dat hij een geweldige
ambassadeur is van de Tafelronde.
Handen uit de mouwen
“De Rondetafel is een internationale
organisatie waarvan de oorsprong in
Engeland ligt. Wij zijn een vrienden netwerkgroep waar je mensen leert
kennen die je anders niet zo snel
tegenkomt. Zie het als een nieuwe
innercircle. Wij houden van gezelligheid en daarnaast houden wij ons

bezig met goede doelen. Zo hebben
wij meegewerkt aan het stoelenproject op het Haarlemmerplein in
Amsterdam, waarvoor veel media
aandacht was. Wij hebben gekookt
voor daklozen, dat ook door ons werd
betaald. Het vergeten kind is een
project van ons en wij hebben meegeholpen met het opknappen van de
kinderboerderij. Verder organiseren
wij evenementen die geld opbrengen
waarvan de opbrengst wordt besteed
aan een door ons gekozen goed doel.
Ook hebben wij meegewerkt aan het
KunstKast project. Op de Hortensialaan staat een door ons beschilderde
kast. Tijdens het maken was er al zo’n
leuk contact met omringende
bewoners.”
‘Een Wapen-avond’
Pascal: “Eens per maand hebben wij in
ons ‘clubhuis’, het Wapen van Aalsmeer, een ‘Wapen-avond’ waar wij een
hapje eten, een biertje drinken,
plannen maken en activiteiten
bedenken. Wij hebben allemaal iets te
vertellen, voelen ons betrokken bij
maatschappelijke kwesties en bij de
politiek. Ik voel mij prettig bij deze
mannen die op een bepaalde manier
in het leven staan. Het maakt mij
gelukkig dat ik mensen iets mee kan
geven, zoals de anderen mij wat
meegeven. Het is goed om te leren
van andere meningen, naar anderen
te luisteren - hetgeen ook soms lastig
kan zijn - lacht hij met de nodige zelf-

Project Lief & Leedstraten in
Aalsmeer van start
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Donderdag 7 oktober
vond in de foyer van De Oude Veiling
de opening van een bijzonder
project plaats. Het was wethouder
Wilma Alink die het logo van de Lief
& Leedstraat (klein gebaar, groot
effect) onthulde. Zij werd daarbij
geassisteerd door initiatiefnemer Ton
Harte, Helma Keessom en Milena
Luteijn van Participe en Chantal van
Hilst, één van de gangmakers.
Week van de eenzaamheid
Het was in de zomer van 2020 dat
Ton Harte en een aantal fractieleden
een bezoek brachten aan Rotterdam
waar toen nog de huidige minister
Hugo de Jonge wethouder was. Deze
vertelde over een sociaal project met

als doel dat buren wat meer naar
elkaar gingen omkijken. Dat leek Ton
Harte ook wel iets voor Aalsmeer, dus
werd er een motie ingediend. Daar
werd ietwat terughoudend op gereageerd. Zoiets was er in Aalsmeer toch
niet nodig? Het verzoek kwam in een
la terecht, niet helemaal onderop de
stapel maar toch. Het was Wilma
Alink die het verzoek weer uit de la
viste om er samen met Helma
Keessom mee aan de slag te gaan. Zo
kon aan het begin van de zomer het
traject van de Lief & Leedstraat van
start gaan. Zeker tijdens de corona
periode was het percentage inwoners dat zich regelmatig eenzaam
voelde maar liefst 36 procent, zo
vertelde wethouder Alink. De wekelijkse clubuitjes werden gemist
evenals het bezoek. Een paar straten

kennis.” De Rondetafel een sekte?
“Welnee joh. Dat wordt soms
beweerd, maar wij zijn gewoon een
groep vrienden in de leeftijd van
twintig tot dertig jaar die met beide
benen op de grond staan. Dat past
ook meer bij het Aalsmeerse karakter;
je vooral niet beter voordoen dan je
bent.”
Geluksroute
“De Geluksroute past goed in het
plaatje van de Tafelronde: de kracht
van het delen, elkaar inspireren en
ontmoeten spreekt ons aan. Het is
goed om in een team te zitten met
zulke enthousiaste mensen.” Over de
vraag waar hij zelf nog meer gelukkig
van wordt, hoeft Pascal niet lang na te
denken: “Het kijken naar andere
perspectieven, die mij iets doen zoals
verbazen, mij aan het lachen maken of
wat ook kan, weerstand oproepen.
Mij gewoon openstellen voor andere
mensen, sommigen leuk en anderen
niet. Dat doet iets met mij. Dit houdt
mij bezig.” Pascal tot slot: “Aalsmeer is
een mooi dorp, waarom kunnen wij
niet samen - ieder op eigen wijze daar meer geluk uithalen?” De Geluksroute wordt gehouden in het laatste
weekend van mei 2021.
Geluksmoment delen
Meer informatie over de Geluksroute
via kunstkas@org.nl. Wie een geluksmoment wil delen, kan mailen naar
nackwach@tiscali.nl

pakten het project op en al snel
bleek het een groot succes. De bewoners kregen een gezicht en voelden
zich gehoord en gezien, waardoor
het gevoel van eenzaamheid
verdween. Alle reden om in het kader
van de landelijke week van de
eenzaamheid een actie op touw te
zetten die moest zorgen voor meer
bekendheid. En dat lukte, want aan
het einde van de middag wisten de
gangmakers Marjonne de Niet en
Chantal van Hilst met hun enthousiaste betoog heel wat navolgers te
krijgen. Telkens weer klonk er een
jubelende bel wanneer een nieuwe
straat zich had aangemeld. “Het werd
de dag van de ontmoeting”, aldus
Helma Keessom.”Hoeveel straten
kent Aalsmeer?”, was de vraag van de
wethouder. Het blijken er 216 te zijn.
De kop is er af, al 13 Lief en Leedstraten hebben zich aangemeld,
maar de wens is dat Aalsmeer/Kudelstaart binnen vier jaar 150 Lief en
Leedstraten heeft.
Lief & Leedpotje
In de fleurige flyer staan eenvoudige
spelregels vermeld. Er zijn minimaal
twee mensen per straat die het initiatief ondersteunen. Dat zijn de gangmakers. Door het Lief & Leedpotje
kan een straat aandacht besteden
aan persoonlijk lief en leed door af en
toe een kleine attentie namens alle
bewoners te kopen. Een bloemetje,
een presentje of een reep chocola.
Met een startpakket worden de
gangmakers een handje geholpen
om van de Lief & Leedstraat een
succes te maken. Wie vragen heeft of
ook gangmaker wil worden kan
contact opnemen met Participe
Amstelland via 0297-326670 of via
liefenleed.aalsmeer@participe.nu.

Amateurkunst in etalages, Oude
Raadhuis en bij Cultuurpunt
Aalsmeer - Tijdens de ‘Ik Toon’
maand oktober is werk te zien van
amateurkunstenaars in de etalages
van winkels in het Centrum, in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en
bij het Cultuurpunt in De Oude
Veiling in de Marktstraat. Er zijn olieverf- en acrylschilderijen te bewonderen, evenals beeldhouwwerken,
fotografie en werk met pastelkrijt.
Langs de etalages wandelen kan op
ieder, zelf gekozen, moment van de

dag. Een kijkje nemen in het Oude
Raadhuis kan iedere vrijdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00 uur
en de toegang is gratis. Wie een
bezoekje brengt aan de bibliotheek
mag gerust even naar boven lopen
om de foyer met kunst bij het
Cultuurpunt te bezoeken. Amazing
Amateurs wordt op zaterdag 6
november feestelijk afgesloten in de
burgerzaal van het Raadhuis.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

‘Taalmaatjes’ bij KC De Ruimte

Kudelstaart - Afgelopen week is het
project ‘Taalmaatjes’ van start gegaan
bij KC De Ruimte. Een groepje
enthousiaste, anderstalige ouders
hebben zich aangemeld om onder
begeleiding van Netty Koningen de
Nederlandse taal te leren. Gedurende
tien weken zullen zij de Nederlandse
taal, de Nederlandse gewoontes en
uiteraard het Nederlandse onderwijssysteem bespreken. Op deze manier
is er aandacht voor het taalkundige,

culturele en sociale aspect binnen de
aangeboden lessen. Zo wordt de
inhoud van de nieuwsbrieven
besproken, krijgen ouders begeleiding bij het gebruik van het communicatie systeem Parro en is er
aandacht voor de methodiek van
Kanjertraining, welke KC De Ruimte
als Kanjerschool hanteert. Naast het
leren van de Nederlandse taal en het
vergroten van de ouder-betrokkenheid, leren de ouders elkaar ook
beter kennen. Een win-win situatie
voor zowel de ouders als de leerlingen van KC De Ruimte!
Bij voldoende animo staat een
nieuwe tienweekse editie ‘Taalmaatjes’ in februari 2022 alweer op de
planning. De eerste reacties waren
zeer enthousiast en dankbaar, dus er
wordt al uitgekeken naar het vervolg!

Doneer 4 euro en breng met
i
e elli ei i u eren
Aalsmeer - Een plantje groen of
bloeiend brengt altijd gezelligheid
mee in huis. Zeker voor alleenstaande ouderen. Wat afgelopen jaar
als ludiek idee in coronatijd begon, is
nu de start van een mooie traditie bij
Scouting Tiflo Aalsmeer: Doneer 4
euro en Tiflo geeft een oudere in
Aalsmeer of Kudelstaart een leuk
plantje. Met uw donatie steunt u ook
nog eens de jeugdleden van de scouting, want met de opbrengst wordt
onder andere nieuw spelmateriaal
aangeschaft en worden de boten
onderhouden.
Oktober vorig jaar hebben de leden
van de Tiflo zo’n 400 (!) ouderen heel

blij gemaakt met een groen of
bloeiend plantje. Het zou super zijn
als de scouting dat dit jaar weer kan
doen. Dus ga snel naar de site
wwwtiflo.nl en klik op ouderenactie.
Donaties van bedrijven zijn natuurlijk
ook van harte welkom.
Gelukkig mag de scouting dit jaar
ook weer de deur-tot-deur verkoop
doen en zullen de leden van Tiflo op
zaterdag 30 oktober langskomen
met groene en bloeiende plantjes.
De 30e gaan de leden ook ‘deze
gezelligheid’ brengen bij de (alleenstaande) ouderen in Aalsmeer en
Kudelstaart. Doneren kan tot 28
oktober.
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Rockkoor voor ouderen ‘My
Generation’ weer van start

Finalist OvhJ Harry Stokman:
“Wij hebben een missie”
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Harry Stokman (Circular
Plastics) weet met zijn kennis over
het elektrische systeem - gelijkstroom - de hele wereld naar Aalsmeer te halen. Verbonden aan het
IEC (International Electrical
Committee) werkt hij samen met de
Wereldbank en de Verenigde Naties.
Won hij Wereld-Europese- en Nederlandse prijzen. Is hij voor Nederland
stemgerechtigde. “Ons elektrisch
systeem is voorgedragen als wereldstandaard.” (Denk aan USB, Wifi, Blue
Tooth). Voor corona reisde Stokman
naar verre oorden, maakte zo’n 43
intercontinentale vluchten per jaar.
Nu wordt er vaker online vergaderd.
“Maar ik mis de gesprekken bij de
koffieautomaat”, zegt hij enigszins
gelaten.
Ware feiten
Hoe komt iemand met zo een
wereldreputatie van het allerhoogste
niveau er toch bij om mee te dingen
naar de Onderneming van het Jaar
categorie MKB klein? “Als je mensen
wilt veranderen, op andere
gedachten wilt brengen, dan moet je
beginnen bij degenen die er toe
doen. Dat was de eerste stap en die is
gelukt. Nu wil ik graag aan het woord
komen bij de mensen die zich niet
realiseren wat er achter het stopcontact gebeurt. Ik wil aantonen dat het
elektrische systeem ons allergrootste
bezit is.” Harry Stokman is ook politiek zeer geëngageerd en vindt dat
de politiek geen visie heeft ontwikkeld hoe om te gaan met het elektrische systeem. “Het mooie van techniek is dat het niet gaat over

meningen of poppetjes, maar over
feiten. Geen visie hebben is een
groot gemis. Nu moeten wij - op
basis van meningen - wachten op het
elektrische systeem en dat kan
gewoon niet. Wij kunnen niet onbeperkt wachten op ellende. Wereldwijd betekent dat nog meer volksverhuizingen, vluchtelingen, oorlogen,
hoge sterftecijfers en een zwakke
economie. 1,2 Miljard mensen in de
wereld heeft geen elektriciteit, dat
moet en kan anders.”
Infrastructuur
“Wij kunnen het kabelsysteem van
nu niet meer veranderen, Je krijgt
het niet meer voor elkaar het
systeem te verzwaren, dan ligt de
hele infrastructuur stil. Het kan
gewoon niet meer, daarvoor is het nu
te laat. Er is nu een technologische
oplossing nodig. En die is er! Wij
moeten de draagkracht krijgen van
de burger - jong en oud - omdat het
iedereen aangaat.”
Stokman komt met een voorbeeld
dat iedere gebruiker zal herkennen
en vervolgens ook zal aanspreken.
“Wie wil alle apparaten aan het
internet koppelen, zodat de netbeheerder kan zien: ‘Oh, jij gaat nu
douchen?’ Dan zijn de consequenties
dat hij bij de buurman iets moet
afzwakken of zelfs uitschakelen. Doet
hij dat niet, dan ontstaat er chaos,
kortsluiting, vliegt de boel in brand.
Daar zit natuurlijk niemand op te
wachten. Bovendien is er sprake van
schending van de privacy. Wat wij
willen is een autonoom systeem
waarin je zelf tijd en gebruik kan
bepalen. In jouw persoonlijke omgeving moet deze garantie er ook

Lezing ‘Verdriet en boterkoek’
in Bibliotheek Amstelveen
Amstelland - Margalith Kleijwegt
geeft op donderdag 21 oktober een
lezing in de Bibliotheek Amstelveen
op het Stadsplein. In de lezing neemt
ze de bezoekers in een intiem familieverhaal aan de hand van haar
nieuwste boek ‘Verdriet en Boterkoek’. De verruiming van de
openingstijden geeft de Bibliotheek
de kans om interessante activiteiten
te programmeren op de donderdagavond. Deze lezing van Margalith
Kleijwegt is daar een van. In de lezing

over haar nieuwste boek neemt
Margalith Kleijwegt de aanwezigen
mee in haar eigen familieverhaal
over het Joods zijn. Haar moeder,
documentairemaakster Netty Rosenfeld, had onderdoken gezeten en
beschouwde het Joods zijn vooral als
een last. Voor Margalith zelf was die
gespleten houding ingewikkeld,
maar de jongste generatie van haar
familie is juist trots op het joods zijn.
Kaartjes zijn verkrijgbaar via debibliotheekamstelland.nl.

komen. Je moet er op kunnen
vertrouwen dat het betrouwbaar is
en goed werkt.” Stokman komt met
nog een ander - voor de leek - duidelijk voorbeeld. “Nu wordt alles nog
aangeboden in wisselstroom, terwijl
wij de stap naar gelijkstroom
moeten maken. Alle duurzame
energie produceert gelijkstroom. De
infrastructuur moet veranderen. En
die is al ontworpen! Er hoeft alleen
maar ‘ja’ gezegd te worden. Het
mooie is dat het bestaande elektrische systeem behouden kan blijven,
er hoeven geen straten open, geen
wegen afgesloten.”
Innovatie
“De innovatie zit in de elektronica
kant, dat opent nieuwe perspectieven en daar kan op worden voortgeborduurd. Zo zal al het bouwmateriaal van de nieuw te bouwen
woningen geïntegreerde zonnepanelen krijgen. Het is de toekomst dat
alles op een USB stick staat waardoor
kabels, snoeren en adapters niet
meer nodig zijn.” Of Stokman dit zelf
ook mee gaat maken? “Oh, zeker. Dit
duurt geen jaren meer, omdat de
noodzaak met de dag duidelijker
wordt.”
Praten met Harry Stokman is een
wervelwind van woorden over je
heen krijgen. Wat een energie en wat
een fantastisch brein heeft deze Aalsmeerder die praat met wereldleiders
en multinationals op bezoek krijgt.
Het bevlogen uitdragen van zijn
vondst is zijn grootste missie. Zijn
rust vindt hij op het water. Zeilend
lukt het om zijn hoofd leeg te maken.
“Ik ben een heel gelukkig mens”,
lacht hij geruststellend.

Amstelveen - P60 en Amstelring
Dagbesteding hebben de handen
ineen geslagen en organiseren regelmatig culturele ativiteiten voor senioren. Naast het organiseren van een
maandelijks evenement op de eerste
dinsdagmiddag van de maand, is
dinsdag 12 oktober het senioren
rockkoor ook weer van start gegaan!
Het rockkoor staat onder leiding van
dirigent Boris Kothuis, bekend van de
reguliere popkoren in Haarlem,
Hoofddorp en Amstelveen.
Het koor is geïnspireerd op de Britse
band The Zimmers. De leadzanger
van The Zimmers is 90 jaar oud en
het oudste bandlid is 100. Initiatiefnemer, Tim Samuels, wilde met The
Zimmers een aanklacht maken tegen
de manier waarop er met ouderen
wordt omgegaan. Hij maakte hen
krachtig zichtbaar door hen in een

studio met elkaar te verenigen.
Inmiddels hebben ze verschillende
hits op hun naam staan, waaronder
een cover van ‘My Generation’ van
The Who. Iedereen kan aansluiten bij
My Generation Amstelveen. Een
gouden stem of zangervaring is
absoluut geen vereiste, goede zin
des te meer! Het koor repeteert op
de dinsdagmiddagen en is er iedere
eerste dinsdag van de maand een
cultureel programma in het café van
het Poppodium P60.
Het cultuurcafé is gratis en de koorrepetities kosten 8 euro per keer,
inschrijven kan via www.p60.nl/1210-2021/senioren-rockkoor-repetitie
of aan de kassa van P60. Nieuwsgierig geworden en meer weten?
Mail naar Mygeneration@amstelring.
nl of bel 06-14646643 (Misha de
Jong).

Lezing in De Heimanshof over
‘Verzilting in Haarlemmermeer’
Hoofddorp - Op zondag 24 oktober houdt Henk Nijenhuis een lezing
over de verzilting in Haarlemmermeer. Het water in de sloten van Haarlemmermeer wordt steeds zouter. Waar komt dat vandaan? Wat kun je er
tegen doen? Of misschien wel: hoe leer je er mee omgaan? En misschien
wel van te profiteren? Henk Nijenhuis, voormalig polderecoloog van de
gemeente Haarlemmermeer, gaat in op de vroegste geschiedenis van de
droogmakerij en de opbouw van de bodem.
Misschien verergeren mensen het probleem wel. Maar wellicht kan met
een slimme aanpak de verzilting vertraagd worden of zelfs gebruikt
worden voor bijzondere teelten. Je kunt dan denken aan groente die al
gezouten is voordat je het in de pan gooit en nieuwe soorten zoutbestendige groente.
Misschien komen er kansen voor andere landbouwgewassen of zelfs zeldzame natuurgebieden met brakke biotopen. Met zijn verhaal wil Henk
Nijenhuis laten zien hoe mensen zich moeten voorbereiden op een
andere toekomst. De lezing begint om 14.30 uur in bezoekerscentrum De
Kijkdoos in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. De toegang
is gratis. Aanmelden voor de lezing is verplicht in verband met de coronaregels en kan tot uiterlijk 22 oktober via secretaris@deheimanshof.nl of
per app/telefoon Betty Keizer: 06 44050397.

Toneelgroep Maskerade brengt
‘Carrousel der Liefde’
Uithoorn - Vol energie is Toneelgroep Maskerade twee maanden
geleden weer begonnen met fysiek
repeteren. En fysiek is het zeker! Voor
het nieuwe stuk ‘Carrousel der Liefde’
moesten de spelers de nodige
schroom overwinnen en worden ze
behoorlijk ver buiten hun comfortzone geslingerd, wat betreft motoriek en spel.
Gecombineerd met de gemoderniseerde 17e eeuwse tekst en de niet
bepaald alledaagse kleding, moeten
alle zeilen worden bijgezet om de
oneerbare voorstellen, de valse spel-

N
Amstelveen - Van zaterdag 16
oktober tot en met zondag 24
oktober is het herfstvakantie en
staan er dagelijks veel films op de
agenda voor de jeugd en volwassenen in Cinema Amstelveen.
Voor de jeugd worden drie films
vertoond: De animatie The Addams
Family op avontuur (6+), Berend
Botje (AL) en de nieuwste animatie

letjes en de driedubbele identiteiten
in deze soapachtige komedie tot hun
recht te laten komen. Met nog iets
meer dan een maand tot de
première, wordt er druk gezocht naar
de laatste kledingstukken in de juiste
maten, wat door de bijzondere
rolverdeling bij dit stuk een extra
uitdaging is.
Maskerade speelt ‘De Carrousel der
Liefde’ op vrijdag 22 en zaterdag 23
oktober in het tot theater omgetoverde Alkwin Kollege in Uithoorn.
Kaarten zijn te reserveren via
www.toneelgroepmaskerade.nl

Ron’s Gone Wrong (6+), Een verhaal
over de onhandige middelbare scholier Barney en Ron, zijn nieuwe
wandelende en pratende digitale
beste vriend. Volwassenen kunnen
ook iedere middag naar een matinee
vertoning. Op de agenda staan de
volgende films:
The Father, Mama Weed, The Courier,
No Time to Die (James Bond) en
Mijn Beste Vriendin Anne Frank. Kijk
op www.cinemaamstelveen.nl voor
alle titels, tijden en data.
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75+ Club Vrienden Zorgcentrum
Aelsmeer te gast bij Burgers
Aalsmeer - De 75+ club van de
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer,
bestaande uit Aalsmeerse bedrijven
die alle 75 jaar of ouder zijn, brengt
normaliter twee maal per jaar een
bedrijfsbezoek aan één van haar
leden. Corona strooide echter roet in
het eten, maar op 7 oktober kon er
gelukkig weer een bedrijfsbezoek
worden georganiseerd. Ditmaal was
de club te gast bij Burgers Carrosserie
aan de Lakenblekerstraat. De
opkomst was overweldigend. Voorzitter Berry Philippa heette iedereen
hartelijk welkom en bedankte
Burgers voor de gastvrije ontvangst.
Hierna kreeg algemeen directeur Ton

Burgers het woord. Hij schetste aan
de hand van een Powerpoint presentatie de historie van het familiebedrijf,
dat in 1925 in Vrouwentroost werd
opgericht door Koos Burgers. Werden
er aanvankelijk boerenkarren en landbouwvoertuigen gebouwd, na
verloop van tijd maakten deze plaats
voor gesloten carrosserieën. Het
bedrijf groeide snel en in 1981 werd
verhuisd naar de huidige locatie. In
2002 is Burgers begonnen met de
Double Deck-productie, trailers die
60% meer lading kunnen vervoeren
waardoor er veel minder CO2 wordt
uitgestoten. Momenteel worden vier
tot acht Double Deck Trailers per

Radio Aalsmeer Politiek (RAP)
zoekt versterking
Aalsmeer - Twee maal in de maand
een actueel, informerend en opiniërend programma over de lokale en
regionale Aalsmeerse politiek; dat is
‘Radio Aalsmeer Politiek’ (RAP). De
huidige bezetting bestaat uit Erik
Kreike (politicoloog en presentator) en
Sem van Hest (presentator en technicus). Deze huidige bezetting is te
klein gebleken om een continue tweewekelijks politiek programma te waarborgen. Daarom wordt versterking
gezocht op de redactie. Er worden
liefst 2 personen gezocht, die affiniteit
met de lokale politiek hebben en die
nieuwsgierig zijn naar lokaal besturen.
Enthousiast of nog nadere vragen?
Neem contact op met Erik via erikkreike@hotmail.com of met Sem via
sem@radioaalsmeer.nl of bel
06-42810779.
Boeken bij ‘Echt Esther’
Barbara te Boekhorst is spiritueel
coach, columnist en schrijfster van het
boek De Magic-methode. Zij is
donderdag 14 oktober te gast bij ‘Echt
Esther’ om 19.00 uur. Deze methode
bevat vijf praktische stappen om uit je
hoofd te komen en meer geluk en
magie aan te trekken. Het is ook de
Kinderboekenweek, dus in deze uitzending belt Esther met Angele Aartman
van Boekhuis Aalsmeer over het laatste

nieuws uit de wereld van de kinderboeken. En er is natuurlijk weer een
nieuwe column van Truus Oudendijk.
October Eighties
Donderdagavond 14 oktober is er
vanaf 22.00 uur weer een uitzending
van ‘Aalsmeer by Night’. Een bijzondere
uitzending, want presentator Meindert
van der Zwaard maakt al ruim 7 jaar
het programma. Het live-programma
gaat verder met het derde deel van de
‘October Eighties’. Je hoort de leukste
en opmerkelijkste muziek uit het tijdperk 1980 tot 1989.
‘DownTown Radio’
Zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur is
er weer een gezellige uitzending van
‘DownTown Radio’. Dennis en Rinus
ontvangen in de studio Willeke
Tuinman uit Uithoorn. Ze gaat vertellen
over haar woonvoorziening, haar werk,
hobby’s en meer. En ze heeft uiteraard
haar favoriete top 3 meegenomen. En
Droom Disco Aalsmeer bestaat 8 jaar
en dat wordt 5 november in The Beach
gevierd met een Halloween-feestje.
Initiatiefnemer Paulien Koekebakker
komt er alles over vertellen.
‘RAP’ trapt af met panel
Met enige vertraging start ‘Radio Aalsmeer Politiek’ aanstaande woensdag

Aanmelding voor Tuinbouw
Ondernemersprijs geopend
Regio - Vanaf vandaag kunnen innovatieve ondernemers in de tuinbouw zich
aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022. Naast de ondernemersprijs wordt dit jaar ook de themaprijs ‘Robotisering en digitalisering’
uitgereikt. Met deze extra award
beloont de Tuinbouw Ondernemersprijs nieuwe innovaties en ontwikke-

lingen. De beste kandidaten worden
gepresenteerd op 21 april op de
Floriade in Almere; dé hotspot van de
tuinbouw komend jaar.
Daadkracht en duurzaamheid
Geschikte kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022 zijn
ondernemers die durf, daadkracht en

week geproduceerd, maar het
streven is om dit aantal op te voeren
naar zestien trailers per week. Inmiddels heeft Burgers ook meerdere
servicelocaties in Europa geopend.
Daarnaast worden Mega Trailers
geproduceerd, speciaal ontworpen
voor luchttransport. Door een ingenieuze constructie hebben deze trailers
een intern volume van ruim 100 vierkante meter waardoor 3 tot 4 luchtvrachtpallets gelijktijdig kunnen
worden vervoerd met als resultaat
lagere kosten en een verminderde
aanslag op het milieu. Eén van de
nieuwste producten is een 100%
elektrisch aangedreven bezorgvoertuig. Burgers heeft in totaal 130
medewerkers in dienst en behoort
tot de top 3 van carrosseriebedrijven
in Europa. Na de presentatie werd de
75+ club in drie groepen rondgeleid
langs de verschillende afdelingen van
dit imposante bedrijf. Een ieder was
zichtbaar onder de indruk. Na afloop
van de rondleiding stond er een heerlijk buffet klaar dat was verzorgd door
de koks van Zorgcentrum Aelsmeer.
Bij vertrek kregen de bezoekers een
fraaie paraplu en een boekje over de
ontwikkeling van het bedrijf mee
naar huis. De Vrienden kijken terug
op een zeer geslaagde bijeenkomst.
Het volgende bedrijfsbezoek van de
75+ Club zal in het voorjaar van 2022
plaatsvinden.

20 oktober. De eerste uitzending om
19.00 uur wordt afgetrapt met het
panel. Deze keer zijn Jaap Overbeek,
Janny Oosterloo en Joop Kok aanwezig
samen met presentatoren Erik Kreike
en Sem van Hest.&nbsp;Heeft u een
onderwerp waar u het panel over wilt
laten discussiëren mail dan naar sem@
radioaalsmeer.nl
‘Door de Mangel’ op vakantie
Afgelopen maandag was de voormalig grondstewardess Susanne
Schockman-van den Broek de 320e
gast in ‘Door de Mangel’. Tegenwoordig helpt zij haar man op hun
hortensiakwekerij. Natuurlijk heeft
ook Susanne een nieuwe gast
gevonden. Door de herfstvakantie
niet voor komende maandag, maar
voor een week later. Maandag 25
oktober schuift haar zus Lenny van de
Zwaan aan tafel bij Mylène en Elbert.
Komende maandag is een herhaling
te horen van de uitzending met
aannemer Chris Millenaar.
Frequenties
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De
omroep is te beluisteren via 105.9 FM
in de ether, 99.0 FM op de
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de
website www.radioaalsmeer.nl. En te
bekijken op TV via kanaal 12 van
Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
Telfort of via radioaalsmeer.nl/tv.

duurzaamheid tonen. Bedrijven die met
creatieve oplossingen, doorzettingsvermogen en bereidheid tot open overleg
het kennisniveau sectorbreed laten
groeien. De ideale kandidaten voor de
Tuinbouw Ondernemersprijs investeren
in nieuwe technieken die de sector naar
een hoger plan tillen, met veel
aandacht voor een stevig fundament
voor een duurzame toekomst. Voor de
prestigeuze award komen bedrijven in
de primaire keten in aanmerking voor
een nominatie, van veredeling en teelt

INGEZONDEN
Locatie arbeidsmigrantenhotel voor 200
man is willekeur
De Kwakel/Kudelstaart - Dinsdag 5 oktober vond er in de Gasterij in De
Kwakel een informatieavond plaats ten behoeve van de presentatie van
het plan om aan de Dwarsweg 18 in De Kwakel een arbeidsmigrantenhotel voor 200 man te bouwen. Aangezien dit een ingrijpende verandering is voor de gehele omgeving van de Dwarsweg, was de opkomst van
omwoners hoog. Men zou toch denken dat een dergelijk ingrijpend
project wat huisvesting gaat bieden aan zoveel mensen, qua locatie aan
vele voorwaarden moet voldoen en met zorg uitgekozen dient te worden.
Het betreffende perceel voldoet echter in praktisch geen enkel opzicht
aan de voorwaarden waarvan je mag aannemen dat die gesteld zijn aan
een dergelijk huisvestingscomplex. Zo bevind het terrein zich aan een
smalle doodlopende weg, tussen de bewoning, aan de rand van een
natuurgebied, op kilometers afstand van openbaar vervoer en met geen
enkel vertier in de buurt. Wethouder Hazen van Uithoorn gaf op de
bijeenkomst echter toe dat de enige reden om het hotel op de Dwarsweg
18 te gaan bouwen simpelweg was omdat het ter beschikking stond van
de vier initiatiefnemers (kwekers Van Rijn, Heemskerk, Hogenboom en
Van Diemen). Hoewel op de avond van 5 oktober de aanwezige omwonenden en masse duidelijk te kennen gaven niet gecharmeerd te zijn van
de gepresenteerde plannen, probeerden de initiatiefnemers en gemeente
het slot van hun presentatie er door te drukken en de mogelijkheden te
bespreken hoe het gebouw in kwestie er uit gaat zien. Hiermee werd
indirect een statement gemaakt dat de bijeenkomst slechts een formaliteit is, waarbij de bezwaren van omwonenden niet van belang zijn/lijken.
Is het niet gepaster voor een wethouder om zich in een kwestie als deze
op zo’n informatieavond onderzoekend en aftastend op te stellen, om te
zien of het plan gedragen zou kunnen worden door omwonenden? Een
indirect door het volk gekozen vertegenwoordiger is er immers niet enkel
voor de belangen van de ondernemers van zijn gemeente, maar ook voor
het welzijn van de overige bewoners. Mocht u uw eigen conclusies willen
trekken naar aanleiding van de informatieavond op de 5 oktober, stuur
dan een email sturen naar bovendebanken@yahoo.com U ontvangt dan
de volledige 2,5 uur durende audio opname van de bijeenkomst.
Serge Lammerts, ssjlammerts@hotmail.com

Mantelzorger? Meld u aan!
Aalsmeer - Woensdag 10 november
is het de Dag van de Mantelzorg. De
Gemeente Aalsmeer stuurt mantelzorgers ieder jaar een cadeaukaart
als blijk van waardering voor hun
inzet en zorg voor hun naasten.
Mantelzorgers die bekend zijn bij
Mantelzorg & Meer krijgen de
cadeaukaart toegestuurd. Niet alle
mantelzorgers zijn bekend bij
Mantelzorg & Meer. Heeft u een
mantelzorger of bent u een mantelzorger en heeft u nog geen contact
met Mantelzorg & Meer? Dan kunt u
zich tot en met 15 december
aanmelden via info@mantelzorgenmeer.nl of via: https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/
aanmelden.
Week van de Mantelzorg
Om mantelzorgers in het zonnetje te
zetten organiseert Mantelzorg &
Meer van 8 tot en met 13 november
diverse activiteiten en workshops.
Mantelzorgers die bij Mantelzorg &
Meer zijn ingeschreven hebben hierover al bericht gehad. Nieuwe
aanmelders kunnen uiteraard ook
deelnemen. Aanmelden voor de activiteiten is mogelijk tot en met 22
oktober 17.00 uur

tot afzet van bloemen, bloembollen,
planten, groenten, fruit, bomen en
paddenstoelen. De schaalgrootte van
het bedrijf is daarbij niet belangrijk.
Voor de themaprijs Robotisering en
digitalisering kunnen bedenkers, early
adaptors of een projectgroep van
concrete vernieuwing op het gebied
van robotisering en digitalisering zich
aanmelden.
Informatie
Kandidaten kunnen zichzelf uiterlijk

Advies en ondersteuning
Als mantelzorger geeft u zorg en
hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Bij langdurig en intensief zorgen voor een
ander, komt heel wat kijken. Bij
Mantelzorg & Meer vindt u betrokken
en deskundige medewerkers die
begrijpen wat het betekent om
mantelzorger te zijn.
Voor vragen, meedenken en andere
vormen van ondersteuning kunt u bij
hen terecht. Zij kunnen u helpen met
advies, individuele ondersteuning,
inzet van (zorg)vrijwilligers,
cursussen, informatiebijeenkomsten
en gespreksgroepen. De meeste
diensten van Mantelzorg & Meer zijn
kosteloos. De Gemeente Aalsmeer
verleent hiervoor jaarlijks subsidie
aan Mantelzorg & Meer. Kijk voor
meer informatie op:
www.mantelzorgenmeer.nl.

tot vrijdag 26 november aanmelden,
of door een ander bedrijf of organisatie worden voorgedragen. Medio
januari maakt de organisatie bekend
welke bedrijven een nominatie
ontvangen. Tijdens een inspirerende
bijeenkomst op de Floriade op 21
april volgt de bekendmaking van de
winnaar. Alle informatie over de prijs
en de vernieuwde en vereenvoudigde aanmelding is terug te vinden
op de website
www.tuinbouwondernemersprijs.nl.
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midden in de gemeenschap staan.
Door de sfeer die wij creëren onderscheiden wij ons van de andere
horeca gelegenheden. Door corona
moesten wij echter te veel restaurantje spelen, maar wat wij altijd voor
ogen hebben gehad is een Grand
Café met de ambitie veel evenementen te organiseren, onder andere
in pubquizzen zijn wij goed en nog
vele andere toffe dingen. Plannen
genoeg. Wij hebben gezorgd voor
goede parkeergelegenheid. Onze
klanten kunnen gebruik maken van
het terrein van accountsbureau Berghoef. Gelukkig zijn wij als starter goed
door deze periode heen gekomen en
hebben wij het personeel kunnen
behouden. Dat wij de finale van de
Onderneming van het Jaar hebben
gehaald is echt heel gaaf. Wij hebben
het gevoel door de gemeente te zijn
gekend en zijn heel blij met de medewerking die wij nu krijgen.”

Finalist De Zwarte Ruiter: Meer
onderdeel van de buurt worden
Door Janna van Zon
Aalsmeer - Hoeveel tegenslag kun je
hebben wanneer je iets op touw
gaat zetten in een gemeente met
veel potentie. Er was een formule
bedacht die nog niet bestond in
Aalsmeer. Jorn, Joris en Bram
hadden vooraf de nodige research
gedaan, want over één nacht ijs
gaan - hoeveel lef zij ook hebben dat staat niet in hun woordenboek.
Na alles te hebben geregeld een
vrolijke opening te houden was daar
corona en vielen alle plannen in
duigen. De verbouwing zorgde niet
alleen voor een metamorfose, maar

ook voor een lege bodem in de
schatkist. En het bleef vervolgens
stil. Geen inkomen, geen financiële
steun van de overheid. Doch als
ondernemer moet je niet alleen slim
zijn, maar ook creatief. En daar blinkt
het trio in uit.
Grand Café
“Gelukkig hebben wij een fantastisch
team en met elkaar hebben wij
allerlei ludieke acties bedacht die wij
via social media bekend maakten om
toch contact te houden met de inwoners, gezien de vele positieve reacties
werd dat ook zeer gewaardeerd.
Dát is precies wat wij graag willen;

Impressie toekomstige huisvesting Marginpar op Aalsmeer-Oost.

Royal FloraHolland verwelkomt
1e huurder op Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Royal FloraHolland is
gestart met de ontwikkeling van
Aalsmeer-Oost. Marginpar, lid van de
coöperatie, wordt de eerste huurder
van de nog te bouwen bedrijfsruimten op het terrein direct naast
het centrumgebouw. Marginpar
huurt circa 9.000 vierkante meter.
Het nieuwe gebouw zal optimaal
toegerust zijn voor fijnmazige
verwerking en zal worden aangesloten op de productstraat van Royal
FloraHolland. De werkzaamheden
starten nog dit jaar en naar verwach-

ting zal Marginpar in het vierde kwartaal van 2022 de nieuwe locatie in
gebruik nemen.
Samenwerking
Marginpar brengt als kweker en
importeur al tientallen jaren zomerbloemen vanuit Afrika naar de marktplaats van Royal FloraHolland. Hun
locatie ligt nu nog buiten het terrein
van Royal FloraHolland aan de
andere kant van de N201. Door de
verhuizing naar Aalsmeer-Oost kan
de samenwerking tussen Marginpar

Christinia Vino E Cibo
Hoeveel moed moet je hebben om
naast De Zwarte Ruiter toch ook nog
een andere horecagelegenheid te
starten? Jorn, Joris en Bram zijn
mannen met een vooruitziende blik,
kunnen tussen de oogharen zien hoe
iets kan en moet worden. Hoewel
liquide middelen in eerste instantie
een probleem waren, kregen de
ondernemers al het vertrouwen van
vrienden en leveranciers. En zo
werden zij de ondernemers van
Christinia Vino E Cibo - het Waterfront pand aan de Stommeerweg
met uitzicht over de Westeinderplassen - ook hier is weer een
concept bedacht dat uniek in Aalsmeer is. Veertig verschillende soorten
wijn kunnen per glas of zelfs per slok
geschonken worden. De pizza’s zijn
nu al beroemd. Nog even, als alle
hekken weg zijn, dan kan er geflaneerd worden over de ‘pier’ en
kunnen de wandelaars neerstrijken
op een mooie locatie. Aan Jorn, Joris
en Bram zal het niet liggen, hun
tomeloze energie dwingt ook bij de
gemeente respect af.

en Royal FloraHolland geïntensiveerd
worden. Rob Koning, MD Marginpar:
“We kiezen er bewust voor ons te
verbinden aan de coöperatie, omdat
we ervan overtuigd zijn dat deze
samenwerking zal resulteren in
tevreden klanten.” Royal FloraHolland
is blij met de komst van Marginpar
naar Aalsmeer-Oost. David van
Mechelen, CFO Royal FloraHolland:
“We zijn er trots op Marginpar als
eerste klant op Aalsmeer-Oost te
mogen verwelkomen. Er is al sprake
van een langdurige samenwerking.
De verhuizing van Marginpar stelt
ons in staat om de logistieke
processen nog veel beter op elkaar af
te stemmen, waardoor er over en
weer efficiënter gewerkt kan worden.
Dat is in ons beider belang.”
Ontwerp
De nieuwe huisvesting van
Marginpar zal in opdracht van Royal
FloraHolland gebouwd worden door
Hercuton, één van de grote logistieke
bouwers in Nederland. Het ontwerp
van het gebouw is in nauwe samenwerking tussen Royal FloraHolland,
Marginpar en Hercuton tot stand
gekomen. Het is dan ook volledig
toegerust op de huidige en toekomstige eisen op het gebied van logistieke processen, beheersing van de
cool chain en op voldoende ruimte
voor test- en kantoorfaciliteiten.

COLUMN TRUUS
Nooit Saai
Aalsmeer - Dat is de lijfspreuk
van een andere leuke Aalsmeerse
dame, dus ik pleeg nu plagiaat,
maar ik denk niet dat ze er patent
op aan heeft gevraagd en ik ga er
gemakshalve van uit dat ze mij
vergeeft. Die kreet is namelijk zo
van toepassing op mijn leven en
ons doen en laten dat ik niet
anders kan dan hem boven dit
stukje zetten.
Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat we het hondenweer van
vorige week, al die storm en regen, gewoon hebben overgeslagen. De
herfst een beetje uitgesteld. Op uitnodiging van zwager en schoonzus
brachten wij een fantastische week door in Portugal. Met zijn veertienen,
zeven broers en zussen plus de koude kant. Vijf dagen lang zijn we tot
elkaar veroordeeld en dat is geen straf. We kunnen het al jaren allemaal
goed met elkaar vinden en vormen één team. Laat ik het simpel stellen, de
helft van dat stel is fatsoenlijk, de andere helft zo gek als een deur. Volgens
mijn echtgenoot behoor ik tot de tweede categorie. Met zijn veertienen op
een rijtje in het vliegtuig, heeft wel wat weg van een schoolreisje. Dat idee
wordt alleen nog maar versterkt als we met twee busjes, oudste (manlief )
en jongste broer als chauffeurs, vanaf Lissabon het land doortoeren, op
weg naar de Algarve. We bezoeken de kwekerij waar zwager een meerderheidsbelang in heeft, bewonderen de nieuwe pakschuur, de nieuwe
producties en jonge aanplant en staan ondertussen heerlijk te bakken in
de Portugese herfstzon. We logeren in een beeldschoon hotelletje op het
platteland en ondernemen van daaruit tripjes in de omgeving. We
wandelen door de eeuwenoude straatjes en langs de haven van Lagos,
vergapen ons aan de vele vissoorten op de lokale vismarkt, lunchen (met
wijn, dat mag in de dit land) op terrasjes in de zon en borrelen ’s middags in
de tuin van het hotel. Omdat het hotel alleen bed en breakfast faciliteiten
heeft en wij bijna de enige gasten zijn, krijgen we toestemming om de
keuken te gebruiken. Ik put uit mijn ervaringen in het Zweedse hotel en
maak, samen met schoonzussen, voor het hele gezelschap zalm en aardappels uit de oven. Op de barbecue gaan een pargo en stukken espada, lange
zwarte lintvissen, die minder lekker blijken dan ik mij herinner van een
eerder bezoek. Om de dag goed te beginnen duik ik elke ochtend om 8
uur, met mijn zwemmaatje Eric, in het buitenzwembad van het hotel. De
meerderheid van het gezelschap vindt dat een gestoorde actie op dat uur
van de dag, maar voor ons is het een prima start. ’s Avonds komt het spel
30 seconds op tafel en dat spelen we zo fanatiek dat een van de zussen de
decibelmeter aanzet, die gelijk tot in de gevarenzone uitslaat. Het is een
meer dan fantastische week, met als enig minpuntje dat mijn echtgenoot
na een hevige hoofdpijnaanval in het begin van de week ineens heel kortademig is en totaal geen conditie meer heeft. Een wandeling moet hij overslaan. En dat zijn we niet van hem gewend. Bij aankomst op Schiphol,
vertrouw ik het niet en bel thuis de dokterspost. Tot middernacht breng ik
door in het ziekenhuis, hem houden ze een paar dagen. Longembolieën is
de uiteindelijke conclusie. “Door het oog van de naald”, zegt de huisarts.
Van het ene moment op het andere moment moeten we ons leven anders
inrichten en ben ik nu degene die het gras maait. Ik zei het al: nooit saai.
Reageren? Truus@bente.net

Juiste lingerie is de start van
een zelfverzekerde look
Aalsmeer - We doen allemaal ons
best om leuk voor de dag te komen.
Outfit, haar, make-up, dat alles draagt
bij aan hoe jij eruit ziet en hoe je je
voelt. Maar het begint bij de basis. En
de basis van je look staat of valt met
je lingerie. Van der Schilden Lingerie
staat garant voor de ultieme lingeriebeleving. De stylistes van Van der
Schilden zijn opgeleid om je te laten
ervaren wat de juiste lingerie kan
doen. Afhankelijk van jouw wensen
en je lijf, zoekt de styliste de perfecte
set om jouw figuur te optimaliseren
waardoor je zelfvertrouwen een
boost krijgt. In oktober ligt de focus
op je borsten. Borstkanker wordt
onder de aandacht gebracht en dus
ook de artikelen welke nodig zijn
voorafgaand en na een borstoperatie.
Van der Schilden Lingerie is al jaren
hét adres in de regio voor het
aanmeten van borstprotheses, deelprotheses en protheselingerie, maar
vooral ook voor eerlijk en gedegen
advies en alle aandacht voor jou.
Win een stylingssessie
Tot en met 31 oktober kun jij een

bekende kans laten maken op een
lingeriestylingssessie compleet met
de voor haar perfecte set! Geef in de
winkel door wie jij deze sessie graag
zou gunnen en wie weet ben jij de
winnaar. Daarnaast ontvang je in de
maand oktober bij aankoop van een
lingerieset een waszakje cadeau. Laat
je verrassen door het aanbod van de
nieuwe collectie Van der Schilden en
ervaar de aandacht en expertise van
de stylistes. Zij zien je graag in de
winkels in Aalsmeer (Raadhuisplein)
en Alphen aan de Rijn.
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Convenant gemeente en
scholen voor fulltime taalklas

‘Hortensialaan lijkt nieuwe N196 wel’
Aalsmeer - Sinds de herinrichting
van de Burgemeester Kasteleinweg is
de drukte op de lokale wegen toegenomen. Ook in de Hortensialaan is
het sluipverkeer fors toegenomen.
“Het lijkt wel of de Hortensialaan de
nieuwe N196 is geworden”, aldus
enkele bewoners. “Er gaat zoveel
verkeer door onze straat en niet
alleen auto’s, maar ook heel veel
vrachtverkeer.” De grootste ergernis
is echter de snelheid waarmee door
de straat gereden wordt. Er wordt
flink gas gegeven, veelal harder dan
de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.
Kamikaze manoeuvres
Net als de bewoners van de Ophelialaan hebben ook de bewoners van
de Hortensialaan aan de bel
getrokken bij de gemeente. Van deze
straat maken namelijk ook veel
schoolkinderen gebruik. Er zijn weliswaar fietsstroken, maar het betreft
geen vrijliggende fietspaden. “Er
wordt vaker wel dan niet door automobilisten over de fietsstroken
gereden, waardoor fietsers moeten
uitwijken naar de al smalle stoepen
of parkeerstroken voor onze
woningen. Wij zijn ons leven niet
meer zeker door de extreme drukte
en alle kamikaze inhaalmanoeuvres.”
De gemeente heeft gehoor gegeven
aan de oproep van de bewoners om

de veiligheid in de straat te verhogen
en heeft, net als in de Ophelialaan,
borden met ‘30 kilometer’ geplaatst.
De bewoners zijn blij met deze maatregel en hopen natuurlijk dat gebruikers zich houden aan de nu toegestane snelheid.
Wegwerkzaamheden
Of het hierdoor ook minder druk
gaat worden in de straat, hebben de
bewoners grote twijfels. Zeker nu tot
half november gewerkt wordt door
Dura Vermeer aan de rotonde bij de
Zwarteweg (busbaan doortrekken)
en de omleidingsborden richting
Hortensialaan verwijzen.
Bovendien gaat van 18 tot en met 29
oktober het deel van de Stommeerweg, tussen de Zwarteweg en
de 1e J.C. Mensinglaan, dicht (aanleg
drempels) en door deze ‘knip’
belandt het (vracht)verkeer ook
grotendeels in de Hortensialaan.
Dat deze werkzaamheden nagenoeg
gelijktijdig plaatsvinden, heeft te
maken met de vertraging die Dura
Vermeer opgelopen heeft door de
vervuiling bij de aanleg van de
rotonde bij de Van Cleeffkade. Later
dan gepland wordt nu de ‘klus’ bij de
Zwarteweg aangepakt en hier had de
gemeente in haar planning begrijpelijk geen rekening mee gehouden.
Een van de speerpunten van het
nieuwe college bij aanvang was het

CDA op bezoek bij Jozefschool
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 7
oktober bezocht de fractie van het
CDA de Jozefschool in de Gerberastraat. Op deze basisschool, die
meer dan 500 kinderen en 50 personeelsleden heeft, werd de partij
ontvangen door directeur Antoine
Zwagerman en adjunct-directeur
René Veerman. De fractie kreeg een
uitgebreide uitleg over de visie van
de Jozefschool en zag de plannen en
tekeningen voor een uitbreiding van
de school. De Jozefschool maakt
samen met de Oosteinder en de

Antoniusschool deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer.
Het gebouw is in 1933 gebouwd en
door de hele school heen is deze stijl
nog te zien in tegels en glas-in-loodramen. Op het terrein van de Jozefschool staat nu een tijdelijk gebouw
met twee lokalen en een gymruimte.
Er is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
bouwen van twee nieuwe lokalen en
een gymruimte die aan het schoolgebouw vastzitten. Op deze manier
kunnen de tijdelijke lokalen wegge-

aanpakken van groen en grijs in de
gemeente en dit plan wordt nu tot
uitvoer gebracht.
Vrije busbaan
Voor de bewoners van de Hortensialaan zit er niets anders op dan nog
even doorbijten. Maar als de vrije
busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg in gebruik genomen wordt
en dus de bussen uit de Hortensialaan verdwijnen, hopen de bewoners
dat de gemeente toch nog eens naar
de inrichting van ‘hun’ straat gaat
kijken en maatregelen treft om sluipverkeer en hard rijden in te dammen.
Invloed op woongenot
Want, zo vertellen ze verder: “Buiten
dat de verkeersveiligheid behoorlijk
uit het oog is verloren in onze straat,
heeft het vele verkeer invloed op ons
woongenot. Er zijn bij diverse
woningen scheuren in de muren
ontstaan door het vele (zware)
verkeer. We kunnen onze ramen niet
meer open zetten, want de uitlaatgasten komen direct de kamers is. En
dan nog de geluidsoverlast, vanaf zes
uur in de ochtend tot ‘s avonds laat.
De Hortensialaan heeft echt de
functie van de N196 overgenomen,
dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Er zijn echt meer maatregelen nodig
dan alleen maar de geplaatste
30km-borden!”

haald worden en krijgt de school
weer een uniform geheel. Ook wil
men de bovenverdieping uitbreiden
zodat er meer ruimte komt voor
specialistisch onderwijs.
De Jozefschool heeft niet alleen
aandacht voor het reguliere taal- en
rekenonderwijs, er wordt ook veel
tijd besteed aan cultuur-, natuur- en
burgerschapsonderwijs. Naast de
school zit een vogelbos, speelbos en
een eigen tuin, zodat kinderen
kunnen leren om op een verantwoorde manier om te gaan met de
natuur. Directeur Antoine
Zwagerman is ervan overtuigd dat
kinderen beter leren door het zelf te
ervaren. Als kinderen zelf kunnen
ontdekken wat de natuur te bieden
heeft, zullen ze er ook beter zorg
voor dragen. Het CDA is erg enthousiast over het werkbezoek aan de
Jozefschool. De school draagt duidelijk uit dat er niet alleen aandacht
moet zijn voor rekensommetjes en
begrijpend lezen, maar ook voor
dingen als natuur en muziek. De
fractie bedankt de directeur en
adjunct-directeur voor de uitgebreide uitleg over de school en haar
wensen en kijkt uit naar de kredietaanvraag omtrent de uitbreiding.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft met de schoolbesturen een
convenant gesloten over het
aanbieden van een fulltime taalklas.
De voorgaande taalklas werd vier
ochtenden per week aangeboden.
Het onderwijs in de taalklas is gericht
op het leren van de Nederlandse taal.
Er wordt onderwijs geboden aan
nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot
ongeveer 12 jaar.
Kinderen die nieuw zijn in Nederland
krijgen in de taalklas intensief taalonderwijs aangeboden. “Het doel is om
met voldoende taalbeheersing van
het Nederlands zo snel mogelijk door
te stromen naar het reguliere onderwijs”, zegt wethouder onderwijs Bart
Kabout. “Zo kunnen ze een succesvolle schoolloopbaan volgen.”
Meer dan taal alleen
Het bieden van een fulltime taalklas
heeft voordelen voor de kinderen. Ze
kunnen de hele dag op één vaste
plek blijven en hoeven bijvoorbeeld
minder gebruik te maken van leerlingenvervoer. “Kinderen kunnen in een
vaste omgeving met het Nederlands
kennis maken”, zegt wethouder
Kabout. “In de taalklas leren ze ook
rekenen, maken ze kennis met de
Nederlandse cultuur en krijgen ze
bewegingsonderwijs door gym- en
zwemlessen.”

Alle scholen werken samen
De schoolbesturen van Stichting
JongLeren, Stichting AURO en Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer tekenden het convenant met de
gemeente deze week. Zij maken
daarmee samen goede onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomerskinderen mogelijk. JongLeren verzorgt
namens de gemeente het onderwijs
in de taalklas Aalsmeer op de locatie
IKC Triade. De directeur van IKC Triade
is Laura van Rossen. Zij is blij met de
komst van de fulltime taalklas. “Het is
voor deze kinderen van groot belang
dat ze een vertrouwde en veilige
omgeving hebben de eerste periode
in Nederland. Een fulltime taalklas
zorgt daarvoor”, zegt Van Rossen, ook
in haar functie als directeur van Taalsmeer. “De leerkrachten zijn speciaal
opgeleid om deze groepen te
begeleiden”.
Goed mee doen is van belang
“Ik wil de schoolbesturen bedanken
voor het aangaan van deze afspraken”,
zegt wethouder Kabout tot slot. “Het
is van groot belang voor ons allemaal
als kinderen van statushouders,
arbeidsmigranten, expats en andere
nieuwe inwoners goed mee kunnen
doen in onze gemeente.” Meer weten
over de taalklas in Aalsmeer? Kijk dan
op: https://www.taalklasaalsmeer.nl/.

De schooldirecteuren Laura van Rossen (IKC Triade), Sandra Hof (OBS Kudelstaart) en
Eric Spaargaren (Antoniusschool) met wethouder Bart Kabout.

Provincie en gemeenten steunen
46 culturele instellingen
Amstelland - De provincie NoordHolland en de gemeenten steunen 46
culturele instellingen in NoordHolland met ruim 4,4 miljoen euro. De
namen van de instellingen en de
bedragen die zij ontvangen zijn
bekend. Van Zaanstad tot Aalsmeer
en van Hoorn tot Gooise Meren: het
geld wordt verdeeld onder 26 musea,
10 (pop) podia, 5 filmhuizen, 2 festivals en 3 andere culturele instellingen.
Stichting Historische Tuin Aalsmeer
krijgt steun voor een bedrag van
25.000 euro. In 2020 heeft de
provincie 10 miljoen beschikbaar
gesteld om de gevolgen van de
coronacrisis te verzachten. Met het
bedrag uit dit Noodfonds en een forse
bijdrage van de gemeenten (bijdrage
van 35%) was het eind 2020 al mogelijk om 100 instellingen ondersteuning te geven. Geld dat nog over was
is nu verdeeld. Gemeenten hebben
wederom samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen
voorgedragen voor een bijdrage uit
het fonds. Zita Pels, gedeputeerde
Cultuur: “Het is goed te zien dat de
culturele sector weer publiek kan

verwelkomen. Er worden opnieuw
voorstellingen ingepland en tentoonstellingen geopend. Musea en monumenten hebben hun deuren weer
geopend en verwelkomen inwoners
én ook steeds vaker weer toeristen.
Maar de culturele sector is enorm
zwaar getroffen door de coronacrisis.
Ook het afgelopen half jaar hebben
veel instellingen wel kosten gemaakt
en geen inkomsten gehad. Dat zorgt
ervoor dat het voortbestaan vaak nog
steeds onzeker is. Ik ben blij dat wij
met het provinciale noodfonds en een
cofinanciering van de NoordHollandse gemeenten de culturele
sector nogmaals een steun in de rug
kunnen geven.”
Meer ondersteuning
De provincie ondersteunt de culturele
sector niet alleen met het Noodfonds.
De provincie heeft ook subsidie
beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van culturele instellingen,
draagt bij aan het platform cultuurherstel en stelt binnenkort twee
subsidieregelingen open: voor innovatie en samenwerking.
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Kunst op de Werkvloer: “Ik
word er enorm vrolijk van”
Door Janna van Zon

Future Living Aalsmeer: Duurzaam
aandacht voor jongeren-woningen
Aalsmeer - Nieuw Aalsmeer zet zich
in voor duurzame initiatieven in Aalsmeer. Na de 1000 bomen actie is de
aandacht nu gericht op duurzaam
wonen in Aalsmeer. Daartoe heeft
Nieuw Aalsmeer twee voorstellen
geschreven voor de nog te bouwen
wijken in Kudelstaart en Aalsmeer
Oost. Dit met het idee om burgerinitiatieven met betrekking tot duurzaamheid te stimuleren. In dit kader
wil nieuw Aalsmeer duurzame
jongeren-woningen op de kaart
krijgen. Op woensdag 3 november
gaat dat gebeuren in Triade aan de
Dreef. De afgelopen maanden is er
vergaderd met een enthousiaste
groep waaruit veel enthousiasme en
creativiteit loskwam los. Het resultaat: er komt een event met de
pakkende naam: Future Living Aalsmeer. Voor de naam is bewust

eks kar

gekozen, want het moet duurzaam
zijn, generatiefase bewust en flexibel.
Op deze avond zullen twee sprekers
het publiek meenemen hoe in Aalsmeer toekomstig wonen er uit kan
zien. Bart Duijvelshof vertelt over zijn
zoektocht en zijn belevenissen bij het
bouwen van zijn Tiny House en Hugo
van Luling komt vertellen hoe je dat
moet aanpakken op het gebied van
ruimtelijke ordening en financiering.
Daarbij ligt de focus op: hoe meer
woningen creëren voor jongeren, de
toekomst van Aalsmeer.
Dat wil Nieuw Aalsmeer van scratch
af aan behandelen. Duurzaam; geen
beton, maar hout, op flexibele locaties. Nieuw Aalsmeer zoekt mensen
met lef die betrokken en vasthoudend zijn, creatief en slagvaardig.
Want de ervaring leert dat het in
Aalsmeer niet zomaar lukt. Doel is

fi ieel

dan ook de politiek voor dit idee
warm te krijgen. Nieuw Aalsmeer
zoekt naar een brede groep van geïnteresseerden, jongeren, ondernemers en politici, maar ook ondernemers in grond en bouw, die het beu
zijn af te wachten. Allen krijgen
support van Nieuw Aalsmeer. Op de
avond komen ook locaties, het
bouwen van duurzame Tiny Houses
en het kostenaspect aan de orde.
Kom dus op 3 november naar Triade.
Nieuw Aalsmeer verwacht vanwege
het onderwerp een grote aanloop.
Dus meld je tijdig aan. Bij voorkeur
via de mail nieuwaalsmeer@gmail.
com of via Instagram of facebook of
via de QR scancode op flyers.
Nieuw Aalsmeer wil van ‘Future
Living Aalsmeer’ een succes maken
en daarbij is hulp van derden hard
nodig!

er e ra en
Aalsmeer - Een gloednieuwe
tekstkar is woensdagochtend 13
oktober door burgemeester Oude
Kotte officieel overgedragen aan de
nieuwe politie districtschef Marjolein
Hendriks. Dat gebeurde op het Raadhuisplein in het bijzijn van haar collega’s. De tekstkar is een duurzaam
object, voorzien van zonnepanelen
en zal worden ingezet in het Donkere
Dagen Offensief om inwoners attent
te maken op gevaren en calamiteiten
in hun omgeving. Volgende week
een verdere kennismaking met het
politieteam en hun activiteiten,
zowel algemeen als meer specifiek in
het kader van de week van de
veiligheid.

Muziek en een schattige muis in
Amstelveens Poppentheater
Amstelland - Het Amstelveens
Poppentheater presenteert
aanstaande herfstvakantie een divers
aanbod aan voorstellingen voor
kinderen. Op zondag 17 en maandag
18 oktober voor 4+ om 14.30 uur bijt
Kiki Heessels het spits af met de
voorstelling Brisk. Een muzikale reis
over een rood hoedje en er worden
instrumenten getoond menigeen
nog nooit gezien heeft.
Op dinsdag 19 oktober speelt
Theater Smoespot om 14.30 uur
‘Spring’ voor kinderen vanaf 4 jaar.

De voorstelling gaat over een
eekhoorn die wel heel ver moet
springen. Durft ze het en durf jij het?
Op donderdag 21 oktober komt
meneer B. met een nieuwe voorstelling over echte helden (op sokken).
Ben jij wel een held? De voorstelling
is voor kinderen vanaf 4 jaar en
begint om 14.30 uur.
En dan op zaterdag 23 om 10.30 uur
en zondag 24 oktober om 14.30 uur
wordt afgesloten met Koos Wieman
met de voorstelling: een Thuis voor
Muis. Met prachtig poppenspel in

verschillende technieken, een mooi
decor en aanstekelijke muziek voor
iedereen vanaf 3 jaar. Kijk voor meer
informatie en het reserveren van
kaarten op www.amstelveenspoppentheater.nl

Aalsmeer - Wanneer bloemenarrangeur Bob van den Heuvel het eerste
schilderij het gebouw van Parfume
Flower Company binnendraagt wordt
hij op de trap al tegen gehouden. “Ah,
wat een prachtige kleuren”, is de
reactie. Er volgt een tweede schilderij
en ook daar wordt enthousiast op
gereageerd. Er ontstaat een
ontspannen gesprek voor de vergadering begint. Wouter de Vries,
director managing van Parfume
Flower Company, staat erbij te glunderen. “Kunst zorgt voor een blij
klimaat op de werkvloer! En dat blijkt
helemaal te kloppen.”
Kleur
Wie aan Bob van den Heuvel denkt,
denkt aan bloemen. Als geen ander
is hij zo verweven met het bloemenvak. Bob aan het werk zien is een
bijzondere ervaring. Zijn gevoel voor
kleur en compositie is briljant, Bob
denkt groots, theatraal. Hij geeft
daarmee de bloemen zoveel extra’s
mee, wat hij durft met kleur is spannend en uitdagend. Hij schikt en
componeert gewaagde kleuren op zo
een manier dat zij op een organische
wijze vervloeien tot een harmonisch
boeket. “Tijdens mijn opleiding
mocht ik absoluut niet doen wat ik
graag wilde laten zien, dan kreeg ik
een dikke onvoldoende. Gelukkig
was ik eigenwijs genoeg om toch
juist die bloemenarrangementen te
maken waar ik zelf blij van werd.”
Geschilderde bloemen
“De beslissing om ook bloemen te
gaan schilderen heeft best even tijd
gekost”, gaat Bob verder. “Tot ik mij
realiseerde dat ik door te ‘spelen’ met
verf, kleur, compositie en licht/donker
in staat was effecten te bereiken die
mijn gevoel voor bloemen
verbeelden. Inmiddels heb ik nu mijn
eigen handschrift gevonden.
Bloemen horen bij mijn leven, zowel
realistisch als op het doek.”

Positieve bijdrage
“Dat mijn schilderijen niet alleen in
huiskamers of op buitenmuren te
zien zijn maar nu ook op de werkvloer, vind ik geweldig. Alle mooie
reacties geven aan wat kunst betekent voor mensen en er is wetenschappelijk bewezen dat kunst een
positieve bijdrage levert aan het
werkplezier.
Ik vind het prachtig daar met mijn
schilderijen een steentje aan te
kunnen bijdragen. Het zou mooi zijn
wanneer het initiatief van Parfume
Flower Company ook navolging
krijgt bij andere bedrijven.”
Kunst voegt iets toe
Als niet een echte kunstkenner was
het voor Wouter de Vries best een
experiment om kunst aan te kopen
voor zijn kantoor. Voor welke kunstenaar moest hij kiezen. En een ander
vraag; welke kunst zou het beste
passen? Een bezoek aan de kunstroute hielp hem bij de keuze. Ook
zijn familie kreeg een belangrijke
stem. En nu de kunst een mooie plek
heeft gekregen, kan hij zich niet
voorstellen ooit nog zonder te
kunnen. “Het geeft een andere sfeer
en dynamiek in kantoor. Met
bloemen werken is een creatief vak,
hetzelfde telt voor kunst. Het schilderij wordt elke dag mooier, elke
keer zie je andere tonen en kleuren.
Ook de gesprekken met bezoekers,
collega’s en medewerkers zijn erg
leuk. Iedereen kijkt met aandacht,
vraagt wie het gemaakt heeft. Dan
kan ik met trots zeggen: Het is een
echte BOB, een Aalsmeerse kunstenaar. ‘Beide schilderijen verbeelden
een vaas met bloemen. Op het ene
schilderij is direct te zien welke
bloemen het zijn. Het andere schilderij is wat spannender, omdat je
niet meteen ziet welke bloemen het
zijn. Beide schilderijen brengen mij
iets van geluk. Ik word er enorm
vrolijk van. Het is waar wat mij eerder
werd verteld: Kunst voegt iets toe en
maakt de mens blij.”

Halloween-activiteiten voor
kinderen in het Centrum
Aalsmeer - De ondernemers in Aalsmeer Centrum organiseren op
zaterdag 30 oktober vanaf 12.00 uur
een Halloween-feestje in de winkelstraten. Op het Molenplein kunnen
kinderen pompoenen uithollen en
versieren, er is een springkussen en
ze kunnen worden geschminkt. Kom
verkleed naar Aalsmeer Centrum en
ga gratis op de foto bij Fotowinkel
Aalsmeer. Voor iedereen is er een
lekker pompoensoepje bij Slagerij
Steen en door de straten loopt een
heus ‘Dracula’-orkestje. Ook worden
er kleine cadeautjes uitgedeeld.
Het is inmiddels een traditie

geworden en daarom ook nu weer
de pompoenenspeurtocht. Kinderen
kunnen speuren naar pompoenen
met daarop een letter die samen een
zinnetje maken. De pompoenen
liggen vanaf maandag 25 oktober al
in de etalages. Tijdens het
Halloween-feestje kunnen de oplossingen tussen 12.00 en 15.30 uur
ingeleverd worden op het Molenplein. Om 16.00 uur worden er
verschillende winnaars getrokken die
kans maken op geweldige prijzen,
waaronder pannenkoeken eten met
vier personen en zelfs vier kaartjes
voor de Efteling!
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aar fie sen in e
Aalsmeer - De herinrichting van de
Burgemeester Kasteleinweg nadert de
voltooiing. De fietsers moeten nog
even geduld hebben om hun weg
‘rechtdoor’ langs de route te kunnen
rijden. Uiteraard en gelukkig zijn er
diverse mogelijkheden om van a naar

ensin laan

b te komen, maar één daarvan is een
raadsel en vraagt om een her-aanpak.
Wie vanuit de Hortensialaan de 1e J.C.
Mensinglaan in fietst rijdt een stukje
over een vrijliggend fietspad dat
vervolgens, bij de Gloxiniastraat, overgaat in een voetpad langs het rijtje

Proef op Schiphol met varkens
om vogels te weren
Schiphol - In de buurt van Schiphol is
een proef gestart om te onderzoeken
of varkens kunnen bijdragen aan het
weren van vogels op en rondom de
luchthaven. De 20 varkens verblijven
op een perceel van 2 hectare tussen
de Polderbaan en Zwanenburgbaan,

waar recent suikerbieten zijn
geoogst. Oogstresten kunnen een
aantrekkende werking hebben op
vogels. De proef wordt uitgevoerd
samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Buitengewone Varkens en RVR Loonbedrijf. De

Welk bedrijf heeft goed idee om
lokale economie te versterken?
Aalsmeer - Om de Aalsmeerse
economie een extra boost te geven,
heeft de gemeente in samenwerking
met ondernemers een Stimuleringsfonds opgericht. Bedrijven met
goede ideeën kunnen hiervoor een
verzoek indienen. Het is de bedoeling
dat de initiatieven bijdragen aan de
lokale economie en dat de resultaten
ten goede komen aan het collectief.
Een initiatief moet daarom door minimaal twee bedrijven worden inge-

diend. Denk bijvoorbeeld aan een
evenement, een gezamenlijk winterterras, het verfraaien van de winkelstraat of gemeenschappelijke promoties. De initiatieven worden beoordeeld door een onafhankelijke
adviescommissie, bestaande uit vier
ondernemers en een onafhankelijke
voorzitter. Marco van Zijverden, voorzitter van het Stimuleringsfonds: “Ik
zou zeggen: gebruik al je creativiteit
en ondernemerskwaliteiten. Je kunt

Weer bestelbus klem onder viaduct

Foto: Ria Scheewe

woningen hier. Naast het voetpad is
een brede strook groen (nu nog hoog
onkruid), dat best ‘omgetoverd’ kan
worden in een fietspad, waarbij er
zelfs nog wel een groenstrook(je) over
kan blijven. Door de huidige inrichting
gebruiken de meeste fietsers het
voetpad als doorgaande route, wat
begrijpelijk is, maar natuurlijk ergernis
en ongewenste situaties geeft. Zeker
omdat het een ‘druk punt’ is waar
zowel fietsers als voetgangers (scholieren) gebruik van maken. Er wordt
echter geen route (borden) aangegeven hoe de fietsers wel zouden
moeten rijden. Vanaf de kant van de
Witteweg worden fietsers via een rode
strook de 1e J.C. Mensinglaan opgestuurd en blijven hier dan natuurlijk
rijden tot de Hortensialaan. Ook hier
geen route-borden. Hopelijk gaat nog
eens goed gekeken worden naar de
(onbegrijpelijke) inrichting hier en
volgt snel handelen voor zowel fietsers, voetgangers als de bewoners.

komende weken wordt de vogelactiviteit bij het gebied met de varkens
vergeleken met een referentieperceel
zonder varkens. Aan de hand van een
speciale vogelradar, die voor het hele
Schipholgebied in kaart brengt waar
vogels vliegen, en visuele waarnemingen wordt het succes beoordeeld.
Om de vliegveiligheid zo optimaal
mogelijk te houden, neemt Schiphol
al structureel verschillende maatregelen om vogels van de vliegtuigen
weg te houden. Op de luchthaven
wordt vogelactiviteit in de gaten
gehouden door 20 zogeheten ‘bird
controllers’. Zij zijn 24 uur per dag in
het landingsterrein bezig om de
vogels te verjagen uit de buurt van
de start- en landingsbanen. Dit wordt
gedaan met verschillende technieken, variërend van speciale
geluiden tot het gebruik van laserstralen. Verder wordt het start- en
landingsterrein zo onaantrekkelijk
mogelijk gemaakt voor vogels, onder
andere door het gebruik van speciale
grassoorten.

nu niet meer het excuus gebruiken
dat er geen geld is, want de
gemeente heeft een bedrag van
meer dan 300.000 euro beschikbaar
gesteld voor het Stimuleringsfonds. Ik
ben heel benieuwd naar de ideeën.”
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden Dick Helsloot,
accountmanager bedrijven, via dickhelsloot@aalsmeer.nl. Direct een idee
voor het versterken van de lokale
economie lanceren? Ga dan naar de
website www.aalsmeer.nl/ondernemen en klik bij ‘meer onderwerpen’
op subsidie stimuleringsfonds lokale
economie aanvragen.

Aalsmeer - Het ging weer een
maandje of twee goed, maar vorige
week dinsdag 5 oktober, om 10.00
uur was het weer raak. Ondanks de
waarschuwingsborden probeerde
een chauffeur van een bestelbus
onder het viaduct van de Hornweg
door te rijden. Het busje bleek toch
hoger dan de chauffeur had ingeschat, of het viaduct lager. De
bestelbus kwam klem te zitten en is
door de klap flink beschadigd
geraakt. Het dak is er helemaal afgerukt, waardoor ook de zijpanelen los
kwamen te zitten. Gelukkig is de
chauffeur niet gewond geraakt.

LEZERSPOST
Rotondes op Burg. Kasteleinweg zijn
Aalsmeer - Voor mij, als sporter, vroeger op de voetbal en nu nog alleen
als schaatser en recreatief fietser, is het dorp Aalsmeer op de fiets not the
place to be. De rotondes zijn levensgevaarlijk voor met name fietsers.
Maar ook voor auto’s van zowel inwoners en bezoekers van de talloze
jachthavens of andere gelegenheden en winkels. En dan rijden er nog
niet eens bussen, we krijgen immers de ‘snelbus van Uithoorn naar
Schiphol’ dwars door de rotonde. Natuurlijk komen er zebra’s, lichten,
toeters en bellen, maar de snelbus zal keihard doorknallen. Als AOW-er
ben ik bijna dagelijks op de racefiets en rijd tegenwoordig, sinds corona,
altijd alleen. Het is in Aalsmeer moeilijker om niet geraakt, dan geraakt te
worden. Vooral door automobilisten die gefrustreerd zijn door alle
belemmeringen.
Tweezijdige rotondes
De rotonde planning is perfect qua timing en uitvoering, aannemer Dura
Vermeer verdient zeker een compliment. De bedenkers hebben echter
kennelijk nooit met collega’s in Hoofddorp overleg gehad. Daar heeft
men, na jaren van dagelijkse ongelukken op een vergelijkbare tweezijdige fietsersrotonde, besloten de rotonde eindelijk aan te passen. Zelfs
zonder overleg met dure adviesbureaus is de kogel daar eindelijk door de
naast de rotonde gelegen kerk. In Aalsmeer zijn er meerdere van dit type
rotonden. Toppunt van verwarring is de in twee richtingen rotonde op de
kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg. De nabij
gelegen rotonde bij de Dreef is weer éénzijdig. Hoe leg je dat je (klein)kinderen ooit uit? Het is allerbelabberdst en heel onveilig zoals het nu in
Aalsmeer gaat. Veel bijna en echte fietsongelukken. Slachtoffers genoeg,
onder andere met een gebroken nek. Ook is afgelopen week op dezelfde
rotonde bij de Lijnbaan en Dorpsstraat een kind van 6 door een veel te
hard rijdende auto aangereden. En een bewoonster van de Leimuiderdijk
en haar vriending zijn vorige week bij het oversteken van deze rotonde
bijna aangereden, door een lijnbus. Beiden hadden bij het oversteken
twee keer naar links en rechts gekeken en werden bij het oversteken plotseling toch verrast, ze voelden een soort zuiging en zijn bijna geraakt.
Bizar. Tenslotte, het blijft op de fietspaden en omgeleide fietspaden
kommer en kwel. Ter plaatse van het viaduct over de N196 liggen diverse
tegels los en schots en scheef en bij het fietspad richting Aalsmeerderbrug zorgen rijplaten voor een extra uitdaging om als fietser niet ten val
te komen. De verkeersveiligheid van inwoners en fietsers die door de
gemeente Aalsmeer rijden is in het geding. Deze problematiek
aanpakken is een must. Gemeente, let op uw ‘saeck’ en ga aan de slag
voordat er (nog meer) ongelukken gebeuren!
Thijs Planken, thijsplanken@gmail.com

Kaagbaan dicht voor onderhoud
Schiphol - De Kaagbaan gaat van 13
tot 22 oktober in onderhoud. Tijdens
het baanonderhoud is de start- of
landingsbaan niet beschikbaar voor
vliegverkeer. Aan de start- en
landingsbanen wordt jaarlijks regulier
onderhoud uitgevoerd, zodat deze in
goede conditie zijn en blijven. Er
worden herstellende werkzaamheden aan het asfalt en markeringen
uitgevoerd. De bekabeling en elektra
worden gecontroleerd, lampen
schoongemaakt of vervangen en
omliggende grasvelden worden
gemaaid.
Instrument Landingssysteem
Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) tegelijkertijd het
Instrument Landingssysteem (ILS)
van de Kaagbaan. Een ILS zorgt
ervoor dat vliegtuigen ondersteund
worden om in een geleidelijke hoek
te dalen naar de landingsbaan. Een
aantal werkzaamheden aan het ILS
kan pas worden uitgevoerd nadat het
onderhoud is afgerond en er worden
meetvluchten uitgevoerd om de
juiste en nauwkeurige werking van
het systeem te controleren.
Aangepast baangebruik
. Tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan zal het vliegverkeer meer
gebruik maken van de Aalsmeerbaan,
Zwanenburgbaan en
Buitenveldertbaan.

Werkzaamheden kruising
Op woensdag 20 oktober wordt er
gewerkt aan de kruising tussen de
Aalsmeerbaan en de Kaagbaan,
waardoor de Aalsmeerbaan overdag
ook niet beschikbaar is. Het vliegverkeer zal die dag naar verwachting gebruik maken van de Zwanenburgbaan voor landen vanuit het
zuiden of starten richting het
zuiden. Ook kan de Buitenveldertbaan worden ingezet. In de periode
na afloop van het onderhoud kan
de Kaagbaan tot medio november,
vanwege de vervanging van het
landingssysteem, niet in alle
zichtomstandigheden worden
gebruikt als landingsbaan. Hierdoor
kunnen de Aalsmeerbaan en
Zwanenburgbaan vaker bij noordenwind en beperkt zicht worden
ingezet als landingsbaan.
Bewoners met vragen
Voor meer informatie of vragen over
het vliegverkeer en baangebruik
tijdens de werkzaamheden kunnen
omwonenden contact opnemen
met BAS. BAS geeft op hun website
uitleg over het actuele baangebruik
en operationele bijzonderheden en
is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar
en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per
week van 09.00 tot 17.00 uur via
telefoonnummer 020-6015555 of
door het raadplegen van de
website.
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Gemeente: ‘Ondanks uitdagende
tijden een sluitende begroting’

een evenwichtige invulling van de
programmabegroting en meerjarenperspectief gekomen.

Aalsmeer - De landelĳk toenemende
druk op gemeente financiën, het
herstel uit de coronacrisis en ambities,
zoals versnelling woningbouw en op
het gebied van infrastructuur, stelt
Aalsmeer voor stevige uitdagingen.
Het is dan ook een mooi resultaat dat
de programmabegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 meerjarig financieel sluitend zijn. Het
college en de gemeenteraad werken
samen aan financiële stabiliteit, zodat

Behoedzaamheid
Tijdens de coronapandemie heeft het
gemeentebestuur inwoners en ondernemers gesteund waar mogelijk. De
beperkende maatregelen hebben
ingrĳpende gevolgen voor de lokale
samenleving, zowel maatschappelĳk
als economisch. De structurele
financiële effecten hiervan zullen naar
verwachting pas in de loop van 2022
duidelĳk worden. Behoedzaamheid is
en blĳft daarom belangrĳk.

na de verkiezingen het nieuwe
bestuur ruimte heeft voor keuzes. De
gemeenteraad behandelt de
programmabegroting op donderdag
11 november.
Kaders
Om richting de toekomst de begroting sluitend te houden heeft de
gemeenteraad vorige jaar via een
motie kaders gesteld.
Het college is langs deze lijnen tot

Wethouder Van Rijn op bezoek
bij horecagelegenheden
Aalsmeer - Woensdag 6 oktober
bezocht wethouder Robert van Rijn
een aantal horecagelegenheden. Zo
ging hij langs bij Café Op de Hoek, De
Praam en het nieuwe Christiani Vino E
Cibo. Nu de horeca weer open is
wilde de wethouder graag weten
waar de ze tegen aan lopen, of ze
voldoende personeel hebben en of

zij nog vragen hebben over het coronatoegangsbewijs. Als eerste stond
Café Op de Hoek op het programma.
Op de Hoek bestaat inmiddels al vijf
jaar en is een laagdrempelig middelpunt van Kudelstaart. Net als alle
andere horecabedrijven heeft deze
ondernemer ook veel last gehad van
omzetuitval door corona. In corona-

Grootse oefening hulpdiensten
Veiligheidsregio bij de studio
Aalsmeer – Afgelopen woensdag 13
en vandaag en morgen, donderdag
14 en vrijdag 15 oktober, oefenen de
hulpdiensten van de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland in het
Centrum. De oefening wordt deze
dagen gehouden tussen 08.00 en
21.30 uur nabij de Van Cleeffkade en
het Raadhuisplein.
In de oefening wordt een incident in

de Studio van Aalsmeer nagebootst.
De aanwezige hulpverleners treden
tijdens de oefening op, zoals zij dat in
de realiteit ook doen. Herbij wordt
rekening gehouden met de RIVMrichtlijnen met betrekking tot het
coronavirus en wordt tegelijkertijd zo
realistisch mogelijk geoefend.
Het realistisch oefenen met externe
partners op locatie is voor de hulp-

tijd hebben zij veel afhaal maaltijden
verzorgd en gelukkig dacht hun
verhuurder ook mee. Uitbater Beatle
Raadschelders is blij dat hij weer
normaal open kan zodat hij zijn horecahart weer volop kan laten spreken.
Reserveren hoeft niet, loop gewoon
eens naar binnen voor een drankje of
een hapje eten. De volgende horecagelegenheid die werd bezocht was
Bar Restaurant De Praam. Eigenaar
Jerry van Noord vertelde dat De
Praam een aantal jaren geleden van
concept is veranderd. Sinds 2017
hebben ze ook een restaurant met
een gevarieerde kaart. Door de steun
die zij tijdens de coronacrisis hebben
ontvangen is er niemand ontslagen,
maar het is wel zwaar geweest. Bij het
gesprek was ook de nieuwe bedrijfsleider Roy Lieven en Bulent Dogan
van beveiligingsbedrijf BMS Security
aanwezig. Tijdens de avonden regelt
het beveiligingsbedrijf het deurbeleid
bij de Praam. Als laatste werd het
nieuwe restaurant Christiani Vino E
Cibo aan de Stommeerweg bezocht.
Op de begane grond is een pizzabar
waar ze volgens Romeinse receptuur
pizza’s maken en boven is een
wijnbar waar bezoekers met de Christiani-wijnpas wijn kunnen proeven en
Italiaanse lekkernijen kunnen eten
met uitzicht op de Westeinderplassen. Mede eigenaar Jorn Varenhorst “Wij waren al eigenaar van de
Zwarte Ruiter in Aalsmeer. Toen het
Waterfront werd aangelegd zagen we
ook de potentie van deze locatie en
zijn we hier sinds dit voorjaar vol
enthousiasme aan de slag gegaan.”

diensten belangrijk. Door samen te
oefenen kunnen zij ten tijde van een
daadwerkelijk incident beter en
effectiever optreden. De hulpdiensten doen er uiteraard alles aan om
eventuele overlast tot een minimum
te beperken.
Alle omliggende objecten, bedrijven
en het openbaar vervoer blijven
normaal bereikbaar. Voor vragen kan
contact opgenomen worden met
Pim van Doorne, projectleider van
deze oefening via p.vandoorne@
brandweeraa.nl.

Woning deels verwoest na brand
Rijsenhout - Aan de Grote Poellaan in Rijsenhout is zondag
10 oktober even na 17.00 uur ‘s middags brand uitgebroken
in een woning. De brandweer is met meerdere voertuigen ter
plaatse gegaan om de brand te bestrijden. Het vuur was snel
onder controle. Door de brand is wel een gedeelte van de
woning verwoest. Na afloop heeft de brandweer de woning
geventileerd en gecontroleerd op asbest. Hoe de brand heeft
kunnen ontstaan, is niet bekend. Het onderzoeksteam van de
brandweer doet onderzoek naar de oorzaak. Gelukkis is
niemand door de brand gewond geraakt.

Foto: VTF - Laurens Niezen

Song of Joy start met repetities
Kudelstaart - Het Interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart is weer
gestart met haar repetities. Na anderhalf jaar stilgestaan te hebben
vanwege corona is het koor in september weer gestart met de repetities
na eerst een ledenraadpleging gehouden te hebben. Iedereen wilde
graag weer zingen en nu de coronabesmettingen laag zijn en praktisch
alle koorleden gevaccineerd, zijn er geen belemmeringen om weer met
elkaar te zingen. De koorleden zullen zich houden aan de basisregels:
regelmatig handen wassen en blijf thuis bij klachten. Verder zullen tijdens
de repetities de stoelen iets ruimer van elkaar gezet worden en wordt in
de zaal goed geventileerd. Song of Joy begint met het repeteren van het
Kerstrepertoire, want het koor heeft de eerste uitnodigingen al weer
binnen om mee te werken aan een Kerstbijeenkomst. Een mooi moment
om in te stappen als u plannen hebt om te gaan zingen. Kom gerust eerst
drie weken bij Song of Joy sfeer proeven, daarna bepaalt u of u lid wilt
worden van het koor. Voor nadere informatie kan contact opgenomen
worden met secretaris Jaap Overbeek, via 06-22507107.

Tafeltennis: Ruime zege voor
Bloemenlust 1
Aalsmeer - In de thuiswedstrijd
tegen Rapidity 5 uit Beverwijk heeft
Bloemenlust 1 in De Bloemhof een
eclatante 10-0 overwinning geboekt.
Alleen Bart Spaargaren moest in zijn
openingspartij even warmdraaien en
kwam met 0-2 achter. Maar vervolgens wist hij de wedstrijd te laten
kantelen en won alsnog met 3-2 na
een beslissende vijfde game. Alle
andere wedstrijden gingen overtuigend naar Bart, David Klaassen en
Johan Berk. David en Johan gaven de
bezoekers ook in het dubbelspel
geen kans.
Bloemenlust 2 verloor uit tegen TSO
3 met 6-4. Peter Velleman, Dirk Biesheuvel en Ed Couwenberg wonnen

alle drie van dezelfde tegenstander.
Het vierde punt kwam uit het door
Peter en Dirk gewonnen dubbelspel.
Een gelijkspel of zelfs overwinning
hadden ook zeker gekund, want
zowel Dirk als Ed verloren een partij
met minimaal verschil in de beslissende vijfde game. In de eigen
Bloemhof heeft Bloemenlust 3 een
prima 7-3 overwinning geboekt op
The Victory 7. Horst Krassen bleef
ongeslagen en Philippe Monnier
versloeg twee tegenstanders. Frans
Ravesteijn verloor twee partijen zeer
nipt, maar won zijn laatste partij met
11-9 in de vijfde game. Het dubbelspel werd overtuigend in 3 games
gewonnen door Horst en Philippe.

Clinics ter voorbereiding op NK
Bonaken in Leimuiden
Leimuiden - De Stichting Bonaken
Nederland introduceert ook dit jaar
een korte Bonaken-opleiding om het
kaartspel voor het nageslacht te
behouden. Op de vrijdagavonden 15,
22 en 29 oktober worden in Café
Keijzer te Leimuiden cursusbijeenkomsten gehouden. Docenten van
de Stichting Bonaken Nederland
nemen de aspirant-Bonakers dan
ruim twee uur lang bij de hand. De
bijeenkomsten zijn van 20.00 tot
22.30 uur. Aspiranten kunnen zelf
kiezen hoeveel bijeenkomsten ze
bijwonen. Tijdens de bijeenkomsten
worden de grondbeginselen van het
Bonaken spelenderwijs onderwezen.
De korte cursus moet de aspiranten
klaarstomen voor het 20e Nederlands Kampioenschap Bonaken dat
zaterdag 6 november in Leimuiden
wordt gehouden. Er komen hiervoor
spelers uit bijna alle Nederlandse
provincies naar Leimuiden, totaal
gemiddeld 125 deelnemers. Deel-

name staat open voor iedereen.
Inschrijven kan via www.bonaken.nl.
Cultureel Erfgoed
Het kaartspel Bonaken staat sinds
2017 op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed
Nederland. De Stichting Bonaken
Nederland heeft het spel voorgedragen om er zeker van te zijn dat de
spelregels - de ziel van het spel - tot
in lengte van jaren gekoesterd,
beschermd en geconserveerd
worden. “Bonaken is een fantastisch
spel. Het is mooi dat we met de
Bonaken Academie spelers jonge en
ouder aspirant-spelers de fijne
kneepjes van het spel kunnen
bijbrengen”, aldus Wim Buskermolen,
voorzitter van de Stichting Bonaken
Nederland en één van de cursusleiders. De overige docenten zijn
Marcel van Bruggen en Hans van
Leeuwen (15 oktober) en Sjaak
Keijzer (22 en 29 oktober).
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DE SCHIJNWERPER OP...

Petra Alderden: “We weten de weg naar
de Marktstraat nog goed te vinden”
Door Truus Oudendijk

Nieuw Aalsmeer op zoek naar
locaties voor Tiny Houses
Aalsmeer - Vooruitlopend op het
event ‘Future Living Aalsmeer’ op 3
november in Triade over het bouwen
van jongerenhuisvesting (Tiny
Houses) heeft initiatiefnemer Nieuw
Aalsmeer input van inwoners nodig.
Maak een foto van een locatie in
Aalsmeer waar (liefst meerdere) Tiny
Houses gebouwd kunnen worden.
De tien meest belovende locaties
worden uitgekozen door een
deskundige jury en op 3 november
gepresenteerd. De bedoeling van
Nieuw Aalsmeer is dat vervolgens
een aantal mensen aan de slag gaat
met de locaties en hiervoor concrete
plannen gaat maken. Foto’s van loca-

ties kunnen gestuurd worden naar:
nieuwaalsmeer@gmail.com
(On)mogelijkheden
Naast de presentatie van de locaties
tijdens het event op 3 november
komt Bart Duijvelshof als ervaringsexpert vertellen wat het betekent om
een Tiny House te bouwen en
worden met Hugo van Luling de
mogelijkheden en onmogelijkheden
in Aalsmeer voor Tiny Houses
besproken. Belangstellenden zijn
deze avond hartelijk welkom. Vooraf
aanmelden is wel een vereiste. Bij
voorkeur per mail:
nieuwaalsmeer@gmail.com

Els Hartman: “Geluk is het
dagelijkse leven”

Door Janna van Zon
Aalsmeer - Van huis uit heeft Els
Hartman meegekregen dat je alles
kan! En wat je niet kunt, dan kan je
leren. Maar inmiddels zo’n vier
decennia verder, lijkt het alsof Els
alles ‘zomaar’ komt aangewaaid. Zij
kan gewoon alles maken; van de
mooiste kostuums tot de meest
bijzondere creaties van allerlei
verschillende materialen. Een hoofd
vol ideeën en te weinig tijd om alles
tot wasdom te brengen. Gelukkig
blijft er meer dan genoeg over dat
valt te bewonderen, waar om te
lachen valt en waar je zo blij en
gelukkig van kan worden. Want naast
twee rechterhanden heeft Els ook zo
een origineel brein met gekke
invallen, die dan weer tot geweldig
leuke objecten en projecten leiden.
Bezoekers tijdens de afgelopen
Kunstroute konden al kennismaken
met haar papier-snijwerk. Geen
wonder dat Trudy Rothe - initiatiefnemer van de Geluksroute - Els
onmiddellijk heeft gevraagd om als
geluksbrenger deel te nemen aan
het inspiratieweekend dat zaterdag
28 en zondag 29 mei 2022 wordt
gehouden in de KunstKas aan de
Aalsmeerderweg
.
Inspirerende reacties
Haar schilderijen hangen inmiddels
door heel Nederland. Voor wie een
werk van Els in huis heeft, zal altijd

de zon schijnen. Voor zoveel alledaagse en herkenbare vrolijkheid
moet iedere notoire zwartkijker toch
een lach over hebben. Aan schilderen komt zij nu weinig toe, het was
de covid periode die zorgde voor een
nieuwe creatieve fase. De kinderen
waren alle dagen thuis, haar werk in
het Dagcentrum lag stil. Het schilderen paste gewoon niet in deze tijd.
“Ik heb altijd al van ruimtelijk werk
gehouden en zo kwam ik op het idee
om papier-snijwerk te gaan maken. Ik
heb een beeld in mijn hoofd dat ik
eerst uitteken. Wat het wordt ligt aan
mijn stemming, soms kunnen het
hele gekke baldadige voorstellingen
zijn.” Alle werken zijn unica; van een
lief oud echtpaar tot de potloodventer, een voluptueuze vrouw die
wulps een dansje maakt, stadsgezichten of een boom die geschiedenis vertelt. De reacties tijdens de
Kunstroute waren zeer inspirerend.
“Ik dacht, ik ga lekker zitten snijden
maar ik ben niet erg ver gekomen. Er
waren steeds zoveel leuke reacties en
interacties. Mensen die stonden te
gniffelen om bepaalde voorstellingen. Ik hoorde mooie verhalen aan
de hand van de snijwerkjes.”
Kakelende kinderen
Gelukkig worden van het dagelijkse
leven. Dat is wat Els Hartman doet en
wie haar ziet zal dat onmiddellijk
begrijpen. Een prachtige stralende
Rubensvrouw die houdt van waslijntjes, slingerende sokken, kakelende
kinderen, bloemetjes kopen op de
markt, plantjes vinden bij de vuilnis.
Haar nieuwste aanwinst heeft zij
gevonden op de ‘takkenwereld’
oftewel bij het groenafval. Een
prachtig Afrikaans beeld. Els heeft
hem een kroontje op zijn hoofd
gezet. Neem voor meer informatie
over de Geluksroute contact op via
kunstkas@org.nl. Wie een geluksmoment wil delen, kan mailen naar
nackwach@tiscali

Aalsmeer - Petra is een geboren meisje Eveleens,
getrouwd met Marco Alderden. Hoe Aalsmeers wil je
het hebben? Moeder van drie pubers van 18, 17 en 14
jaar oud. Ze werkt als seniorverpleegkundige in het
Spaarne Gasthuis in Hoofddorp
Wat betekent senior verpleegkundige? Het heeft
vast niet met je leeftijd te maken?
“Nee, zeker niet. Ik ben drieënveertig. Het is meer dat je
het aanspreekpunt bent van het team. Twee van mijn
collega’s zijn dat ook en met elkaar proberen we om het
team draaiende te houden gedurende de dag. Naast dat
we aanspreekpunt zijn zetten we ook nieuwe projecten
op.”
Zoals?
“Een voorbeeld is dat we nu bezig zijn met de functiedifferentiatie van hbo en mbo-verpleegkundigen. We
werken sinds een paar maanden met regie-verpleegkundigen en dat loopt heel goed. Er is een verschil
tussen beide opleidingen wat eigenlijk in het werk niet
zo naar voren kwam. Op deze manier komen de Hbo
Verpleegkundigen meer tot hun recht. Zij zijn er om
knelpunten in het dagelijks werk te onderzoeken en
eventueel te verbeteren.”
En wat houdt interne geneeskunde in?
“Dat is heel breed en daarom ook zo interessant. Wij
verzorgen mensen met infecties, diabetici, bloedwaarde
afwijkingen of met klachten met onbekende oorzaak.
We onderzoeken op een breed terrein wat er aan de
hand is en starten zo nodig een behandeling. Of we
verwijzen de patiënten door naar de desbetreffende
afdeling, zoals oncologie of hart en vaatziekten.”
Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
“Geen idee. Toen ik vier jaar was heb ik in het ziekenhuis
gelegen en vanaf dat moment heb ik geroepen: ik word
zuster. En dat heb ik gedaan. Ik zou ook niet weten wat
voor ander beroep ik had moeten kiezen. Het is een heel
breed vak waarin veel mogelijkheid is om verder te
ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat het nooit saai wordt.”
Je hebt wel een hele rare tijd achter de rug
met corona?
“Zeker, bij de eerste golf was er toch een soort paniek
hoe we het allemaal moesten organiseren. Hele afdelingen werden verplaatst om een corona afdeling te
kunnen inrichten. Dat waren allemaal ad-hoc oplossingen. Toen het allemaal liep heb ik ook ingevallen op
de corona afdeling en dat is best heftig werk. Maar het
had ook wel iets. Als verpleegkundige is het een enorme
uitdaging om mee te kunnen werken aan het oplossen
van zo’n enorm probleem. Iedereen staat op scherp,
want je wil de beste zorg leveren, ook in crisistijd. Ik
vond het ook een moeilijke tijd, want alles moest wijken
voor corona. Operaties werden afgezegd, mensen die
konden wachten, moesten wachten en ze zijn nog bezig
met inhalen. Dat heb ik wel lastig gevonden.”

Verschillende collega’s in mijn team en ook ikzelf
hebben corona gehad. Dit is een risico wat ons vak met
zich meebrengt, je kunt zelf ook iets oplopen omdat je
omgaat met zieke mensen. Gelukkig hebben mijn collega’s en ik het allemaal goed doorstaan.”
Hoe heb je dat zelf ervaren?
“Ik had heel veel hoofdpijn en spierpijn. Bij ieder is het
weer anders, maar daar had ik vooral last van. Ik heb mij
gelijk opgesloten in mijn slaapkamer en Marco heeft het
gezin draaiende gehouden; mijn bordje eten werd voor
de deur neergezet. Dat heb ik anderhalve week volgehouden. En met succes, want mijn man en kinderen
hebben het niet gehad.”
Wat maakt het vak leuk?
“Regelen hoort bij mijn functie, en ik ben een echte
regelneef, dus om een afdeling draaiende te houden
vind ik superleuk. We hebben een leerwerk plek, waar
we met leerling-verpleegkundigen werken, die onder
begeleiding hun eigen patiënten verzorgen. Het draait
nu heel goed. Wat je veel ziet is dat leerling-verpleegkundigen met iemand meelopen die uitleg geeft; nu
krijgen ze hun eigen verantwoordelijkheid en daar leren
ze heel veel van. Veel leerlingen ervaren dat ook als zeer
prettig en er zijn er al een aantal leerlingen die na hun
diplomering hierom bij ons zijn gebleven.”
Karin is als voormalig buurvrouw benieuwd of je
de bewoners van de Markstraat al mist?
“Ja natuurlijk mis ik die. We zijn begin dit jaar hierheen
verhuisd, vooral vanwege de tuin, al het groen om ons
heen en het prachtige uitzicht op de molen. Veertien
jaar geleden kwamen we in de Marktstraat met de
andere bewoners allemaal gelijk in een nieuw huis en
dat zorgde voor een leuke band. Bij elkaar binnen lopen,
even een borrel doen, dat heb ik hier niet en dat mis ik
wel. Maar gelukkig weten we de weg naar de Marktstraat nog goed te vinden!”
Op wie wil jij de Schijnwerper richten?
“Tinka Langeveld. Zij heeft jarenlang in de zending
gewerkt, maar heeft door omstandigheden samen met
haar gezin moeten besluiten om terug te komen naar
Aalsmeer. Ik ben bij haar betrokken geraakt doordat ik
deelnam in haar thuisfrontcommissie onder de naam
‘Tinka Helpt’. Vanuit het thuisfront hebben we geregeld
activiteiten georganiseerd in Aalsmeer. Er zullen dus
zeker Aalsmeerders zijn die haar kennen en ik zou het
leuk vinden als zij haar verhaal kan doen, zodat Aalsmeer weet hoe het nu met haar en haar gezin gaat.

Kom ik ook bij de vraag van Karin, hoe heb je het
voor jezelf leuk weten te houden?
“Ik mocht gelukkig gewoon aan het werk. Mijn man was
met de kinderen thuis, maar ik mocht er lekker uit en
dat was fijn, want voor de rest kon er niet zoveel.

30 Inwoners Aalsmeer positief
getest op corona (+3)
Aalsmeer - Het gemiddelde aantal
coronabesmettingen is weer stijgende en dat is natuurlijk zorgelijk.
Ook in deze regio zijn meer mensen
positief getest op corona. Het aantal
besmettingen in Aalsmeer blijft
echter, gelukkig, laag in verhouding
met omliggende gemeenten. Van 29
september tot en met 12 oktober zijn
30 inwoners positief op corona
getest. Drie meer dan vorige periode

en 93.8 procent per 100.000 inwoners. In Uithoorn opnieuw een flinke
stijging. Deze periode 84 (+29) positief geteste inwoners (278.1) en ook
in Amstelveen zijn de aantallen
omhoog gegaan. Was vorige periode
de daling fors ingezet, nu 94 (+28)
besmettingen met corona (10.5). In
Haarlemmermeer bleef twee periodes het aantal positief geteste
inwoners nagenoeg gelijk, afgelopen

twee weken is de ‘lijn’ weer omhoog
gegaan: 221 (+74) coronabesmettingen geconstateerd (140.1). Er zijn
in geen der gemeenten inwoners
opgenomen met het corona in
ziekenhuizen en er zijn inwoners
overleden aan het virus. Het blijft
nog steeds belangrijk, juist nu weer,
om de basisregels goed na te leven:
Was regelmatig de handen, blijf bij
een verkoudheid thuis en ga testen
bij klachten. De testunit staat tot en
met 31 oktober in Aalsmeer, op het
parkeerterrein langs de Dreef in de
Hornmeer. Samen tegen corona!
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Sportief bezig in herfstvakantie

Bij de Bandbrouwerij voor kids kun je lekker samen muziek maken met andere jonge muzikanten in de oefenruimtes van N201.

Bandbrouwerij voor kids gaat
weer van start in N201
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 15 oktober
gaat in N201 de Bandbrouwerij voor
kids weer van start. Onder begeleiding van bandcoaches Marit
Enthoven en Lars Veenhof kunnen alle
kinderen lekker samen muziek maken
en dat is ontzettend leuk en leerzaam!
Voorlopig is de Bandbrouwerij voor
kids elke week op vrijdagavond van
19.00 tot 21.00 uur in de oefenruimtes
van N201 aan de Zwarteweg. Het is
niet verplicht om er altijd bij te zijn, je
kunt ook een paar keer meedoen als

dat zo uitkomt, maar hoe vaker je
komt hoe beter het gaat natuurlijk!
De Bandbrouwerij is voor kinderen
van 8 tot 13 jaar en voorwaarde om
mee te kunnen doen is wel dat je een
beetje muziekles hebt gehad. Speelniveau is echter niet belangrijk, want
bandcoaches Marit en Lars zullen
zorgen dat iedereen, die een beetje
zijn of haar best doen, mee kan doen.
Je hoeft alleen je eigen instrument
mee te nemen, want alles is verder
aanwezig. Zodra er wat nummers

Foto van links naar rechts: Ofira Prins (leerkracht Oosteinder), Bo van der Meulen
(leerling uit groep 7) en Sabina Vonk (Bibliotheek). Fotograaf: Arjen Vos

Oosteinderschool start met
bibliotheek op school
Aalsmeer - De Oosteinderschool
maakt leesplezier tot kernpunt in het
beleid. De school opende tijdens de
Kinderboekenweek haar nieuwe
bibliotheek: het startschot voor een
meerjarige samenwerking met de
Bibliotheek Amstelland. Met het
programma ‘de Bibliotheek op

school’ werken school en bibliotheek
aan het vergroten van leesplezier.
Het vinden van het juiste boek en het
aanwakkeren van de interesse van de
leerling staat centraal. Dat zorgt voor
een snellere ontwikkeling van de
taalvaardigheid en de woordenschat
van de leerlingen. De leerlingen zijn

Halloween walk in Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 30
oktober wordt in Kudelstaart een
Halloween Walk georganiseerd. Via
facebook (Halloween walk Kudelstaart) is deze actie opgezet en wordt

een oproep gedaan om mee te doen:
“Nodig al je griezel liefhebbende
vrienden uit voor de groep. Of ze nou
in Kudelstaart wonen of er net naast
maakt niet uit. Meelopen in de route

Drie examens op 1 dag bij AAS
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Tijdens de corona lockdown waren AAS en Schaakclub
Hoofddorp een van de weinige
clubs in de verre omgeving die
online lessen organiseerden. De
meest gemotiveerde leerling bij AAS
was wel Luuk Barnhoorn, die zowel
stap 3, 4 en 5 doorliep en daarna op
een zaterdag thuis bij trainer Ben
examen deed van 13.00 tot 18.00
uur. Een slopende ervaring, maar
wel succesvol, want Luuk scoorde
respectievelijk een 8, een 9 en weer

een 8. Afgelopen vrijdag werden de
diploma’s aan Luuk overhandigd.
Jeugdcompetitie
Tijdens de wekelijkse jeugdcompetitie was koploper Storm afwezig.
Voorzitter Henk sprak van windstilte.
Maar in de windstilte werden wel
alle partijen beslist. Maks won van
Rink in een spannende partij. Robert
stopte de opmars van Rune. En dan
de topduels. Luuk B had zwart tegen
Merlijn die de partij wat te optimistisch opzette en zwart als good old
Packman door de stelling raasde,

gespeeld kunnen worden met elkaar,
worden er ook concertjes gepland
met de jonge Bandbrouwers. Daarvoor gaat met z’n allen gezellig geoefend worden. Deelname aan de Bandbrouwerij is gratis.
Elke vrijdag
De Bandbrouwerij voor muzikanten
vanaf 15 jaar is voorlopig elke vrijdag
in N201 en begint om 20.00 uur. N201
beschikt over zes oefenruimtes dus
deels kan dit tegelijk met de Bandbrouwerij voor kids plaats vinden. Kijk
voor meer informatie, foto’s, filmpjes
op de facebookpagina van De
Bandbrouwerij.

blij met de nieuwe boeken. “Dit is
veel leuker en beter dan de vorige
bibliotheek, daar waren alleen maar
oude stomme boeken. Hier wil ik
alles wel lezen.” Bo (groep 7) bedacht
de naam voor de nieuwe bibliotheek:
De Boekenwonderwereld. De leerkrachten van de Oosteinder gaan er
samen met leesmediaconsulent
Sabina Vonk van Bibliotheek Amstelland voor zorgen dat lezen en
boeken een goede plek krijgen in het
onderwijsprogramma. Ook digitale
geletterdheid zoals mediawijsheid
heeft daarin een plek – hoe ga je
bijvoorbeeld om met fake news. “We
zijn heel blij dat de Oosteinder investeert in leesplezier met een prachtige
schoolbibliotheek, het opleiden van
leescoördinatoren zoals Ofira en een
goed leesplan”, vertelt Sabina Vonk.
“We meten daarbij of kinderen ook
echt meer gaan lezen en er meer
plezier aan beleven. En daar stellen
we het plan weer op bij.” De Oosteinder is de eerste basisschool in
Aalsmeer die meedoet aan de ‘Bibliotheek op school’. Bibliotheek Amstelland hoopt dat in samenwerking met
de gemeente meer Aalsmeerse basisscholen volgen.

is ook voor Aalsmeer, Uithoorn, de
Kwakel en erg leuk!” Er zijn leuke
prijzen te winnen voor het mooiste,
engste kostuum. De Halloween walk
Kudelstaart kan gelopen worden van
17.00 tot 20.00 uur. Kijk voor meer
informatie op facebook.

zwart won dus. Luuk V zit momenteel in een dipje en had besloten om
in plaats van Siciliaans met e5 te
antwoorden, dan is het verstandig
om dit voor te bereiden hetgeen
zwart niet gedaan had. Daardoor
wist Christiaan steeds meer materiaal te winnen en kwam in een
eindspel met een vrijpion en een
kwaliteit meer. Hier stopte de
machine eerst, maar daarna zag
Chris toch de oplossing. Pion en
kwal teruggeven en het gewonnen
pionneneindspel uitschuiven. Een
fraaie winpartij voor Christiaan. Kijk
voor meer uitslagen en informatie
op: www.aas.leisb.nl

Aalsmeer - In de herfstvakantie
lekker sportief bezig zijn? Gewoon
lekker in Aalsmeer of Kudelstaart?
Helemaal gratis? Is het antwoord drie
keer ja, kom dan lekker meedoen
met de activiteiten van Team Sportservice! Op dinsdag 19 oktober
wordt in Kudelstaart de Sport Mix
georganiseerd in de Proosdijhal. Alle
kinderen van groep 3 tot en met
groep 8 zijn van harte welkom tussen
10.00 en 12.00 uur om lekker te
bewegen. Op woensdag 20 oktober
kun je in Aalsmeer en Kudelstaart
meedoen aan de Zwerfafval Bingo.
Tijdens een uurtje ga je zoveel mogelijk afval opruimen en maak je kans
op een leuke prijs. Op donderdag 21
oktober wordt in samenwerking met
Cultuurpunt en Buurtwerk de Sport
Mix in sporthal De Bloemhof georga-

niseerd. Ook hier zijn alle kinderen
van groep 3 tot en met 8 tussen
10.00 en 12.00 uur van harte welkom.
Naast de Sport Mix is er ook
aandacht voor de jeugd tot en met 3
jaar. Zij kunnen meedoen aan het
Nijntje beweegdiploma. Tijdens een
half uur krijgen de kinderen alle
basisonderdelen van bewegen
aangeboden via leuke oefeningen en
spelletjes.
Op donderdagmiddag is er dan nog
voor de jeugd van 13 tot en met 17
jaar de gelegenheid om mee te doen
aan verschillende activiteiten, zoals
graffiti spuiten, Archery tag of hip
hop. Voor alle gratis activiteiten geldt
dat inschrijven noodzakelijk is via
www.noordhollandactief.nl . Kijk ook
op de website voor meer informatie
en de precieze tijden.

Techniekles voor OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Op dinsdag 5 oktober
is groep 8 van OBS Kudelstaart naar
een techniekles geweest in de school
Yuverta. Ze gingen om kwart over
acht in de ochtend op de fiets weg.
Na 25 minuutjes fietsen kwamen ze
daar aan. De docenten lieten zien
hoe techniek in elkaar zit en
vertelden er meer over. Daarna kreeg
groep 8 een pakketje met onderdelen om een kleine ventilator te

maken. Iedereen kreeg een uitlegboekje en een beetje hulp. Het was
een groot succes en iedereen vond
het leuk. Uiteindelijk fietsten de leerlingen om kwart voor elf terug naar
school. Het was een leerzame, leuke
en geslaagde ochtend.
Groep 7 van OBS Kudelstaart heeft
afgelopen dinsdag 12 oktober ook
deze techniekles gekregen bij
Yuverta VMBO en deze jongens en

Wateroverlast op schoolplein
obs De Zuidooster
Aalsmeer - Vorige week regende het
zo hard dat het water op het schoolplein van obs De Zuidooster niet
meer weg kon lopen. Dit vonden de
kinderen ( en juffen) helemaal niet
erg! Met de juffen van de kleutergroepen maakten de kinderen een
survival baan van banden en planken
om naar de overkant van het school-

plein te gaan. Niet iedereen kwam
helemaal droog over, maar dat kon
de pret niet drukken. Wat was het
leuk! Toen de juf aan het einde van
de week vroeg wat ze het allerleukste
van die week vonden toen riepen de
kinderen uit volle borst : de survival
baan door het water op het
schoolplein!
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we we s ri
r
minioren succesvol
Door Bram Stolk
Aalsmeer - Op zondag 10 oktober
gingen de minioren van zwemsport-

eanus

club Oceanus, naar Hilversum voor
de tweede wedstrijd van dit seizoen.
Onder begeleiding van Arno en
Oscar zwommen de minioren

Flag football, hindernisbanen
en lasergamen bij Fourz Sports
Aalsmeer - Het eerste event van Fourz
Sports is een feit. Fourz Sports is opgericht door Mark Zijlstra en Anniko van
Daalen met als doel om zoveel mogelijke sportieve evenementen te organiseren voor jong en oud. Afgelopen
zaterdag hield Fourz Sports samen
met Turf Aalsmeer hun openingsevenement: ‘The X games’. Een combinatie
van spellen die zowel buiten op het

veld plaatsvonden (flag football en
hindernisbanen) als binnen bij turf
(lasergamen). Onder de begeleiding
van Fourz sports medewerkers werden
alle deelnemers goed aan het werk
gezet bij de spellen. In de vroege
ochtend waren eerst de kinderen van 8
tot 10 jaar aan de beurt, in teams van
vijf speelden zij alle spellen om de
winnaar van The X games te worden.

Handbal: RKDES D1 kampioen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
was het de laatste speelronde van
het buitenseizoen van de handbal.
Hoe leuk en spannend is het dan als
de nummer 1 en 2 van de poule
tegen elkaar spelen. RKDES D1 moest

het deze wedstrijd opnemen tegen
Havas D1 uit Almere. Het begin van
de wedstrijd was duidelijk in het
voordeel van RKDES. Iedereen was
heel scherp in de aanval en vooral de
verdediging stond als een huis. Koen,

verschillende individuele afstanden
en drie estafettes. Carlien maakte
haar debuut in het wedstrijdzwemmen en Isabel, Liam en Lucas
deden het supergoed voor hun
tweede wedstrijd. Bij de 50 meter
borstcrawl zorgden Bram en Christiaan voor een fotofinish, het
scheelde maar 6 honderdste van een
seconde in het voordeel van Christiaan. Dat zorgde voor de tweede en
derde plek. Isabel en Vera deden het
heel goed bij de koppelrace, dat was
een 4x50 meter wisselslag, en
werden derde. Ook de estafettes,
4x50 meter rugslag en 4x50 meter
vrije slag, gingen goed. Rond half 5
was de wedstrijd afgelopen en ging
iedereen weer omkleden. Er werd
nog een groepsfoto gemaakt en
daarna gingen de zwemmers weer
naar huis. Komende trainingen gaat
er extra geoefend worden op de
keerpunten!

Behalve begeleiding voor de kinderen
was ook extra koffie en thee en een
plekje om te zitten voor de ouders
geregeld. In de middag waren de
oudere kinderen tot 18 jaar welkom!
‘The X games’ werd een beetje aangepast, zodat ook deze groepen een
uitdagende middag hadden. De
opkomst was groot! Veel enthousiaste
kinderen en ouders die heel blij waren
dat hun kinderen lekker buiten aan het
rennen waren en het liefst de hele dag
hadden gebleven. En dat is ook precies
waar het bij Fourz Sports om draait.

Lotte, Luna M en Sasha konden hun
doelpunten maken. Maar dit kwam
vooral door het strak en goed
aangooien van Suze en Anouk. Met
de rust stond het dan ook 12-5 voor
RKDES. De tweede helft ging Havas
beter verdedigen en daar had team
RKDES wel moeite mee. Havas vocht
zich goed terug in de wedstrijd en
kwamen zelfs tot 14-12 terug. Luna B
en Dionne bleven heel hard werken
in de verdediging en hielden de
tegenstanders vaak tegen en
kwamen ze er wel door, dan stuitten
ze op de rots in het doel bij RKDES:
Isa. Ze heeft heel veel lastige ballen
tegen gehouden, waardoor het doelsaldo van Havas niet verder opliep.
Uiteindelijk kwam de eindstand op
16-14 voor RKDES D1 en dus kon het
kampioensfeestje gevierd worden!
Luid applaus was er van het publiek
voor de nieuwe buitenkampioen en
natuurlijk felicitaties en traktaties.

Ruim overwinning voetballers
FCA 08-1 op Real Sranang
Aalsmeer - FC Aalsmeer O8 -1
speelde afgelopen zaterdagmorgen
in de hoofdklasse tegen Real Sranang
SV O 8-1. Met kleine slaperige oogjes
van de boys en natuurlijk ook bij de
ouders werd in een mooie colonne
richting Jaap Edenbaan in
Amsterdam gereden om daar een
parkeerplek te zoeken. Eenmaal
omgekleed en na een lange
warming-up begon uiteindelijk de
wedstrijd. Vrij aftastend en een
beetje bibberend gingen de voetballertjes uit Aalsmeer de tegenstander
te lijf. Werd dit weer een flinke nederlaag? Al snel vloog de bal in het doel
bij FC Aalsmeer. Dat was de welbekende wake up call. Messcherp als
bijen op de honing vlogen ze op de
tegenstander af. Jelle en Rens die wel
oneindige energie leken te hebben
pakten de bal af en speelden hem
naar Gabriel en jawel: 1-1. Gelijk
daarna besloot Rens de bal op doel
te kegelen, helaas, maar het scheelde
weinig! Al snel werd het 2-1 voor Real
en moest FC Aalsmeer weer in de

ieuwe u fi
Door Sam Baaroun

Triade wint AVA Scholierenloop
Aalsmeer - De eerste AVA Scholierenloop is gewonnen door basisschool
Triade. De leerlingen scoorden de
snelste totaaltijd van de drie beste
meisjes en jongens van de deelnemende basisscholen uit Aalsmeer,
Kudelstaart en Rijsenhout. Na een
onstuimige nacht en ochtend met veel

regen, bleef het op woensdagmiddag 6
oktober gelukkig droog en was het
met 16 graden een prima temperatuur
om lekker hard te lopen. Om de spanning te breken en de spieren op te
warmen deden alle groepen een
warming up onder leiding van AVA
jeugdtrainster Gerda.

De kinderen van groep 3 en 4 liepen
een veldloop over 650 meter rond de
atletiekbaan, met daarin een grasheuvel en finish op het rechte eind van
de AVA baan. De meisjes en jongens
van de groepen 5 tot en met 8 liepen
deze ronde twee keer, dus 1300 meter.
Op dit pittige parcours werden mooie
tijden gelopen. De snelste van allemaal
was de 10-jarige Mel Combee van IKC
Triade, die voor de twee rondes slechts
5 minuten en 28 seconden nodig had.
Dat is een gemiddelde snelheid van
14,3 kilometer! Voor alle deelnemers
was er een leuke vaan. De beste
nummers 1, 2 en 3 bij de meisjes en
jongens van iedere groep ontvingen
een mooie medaille. De uitslagen, veel
foto’s en meer informatie over trainingsmogelijkheden bij Atletiekvereniging Aalsmeer zijn te vinden op de
website www.avaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Alex Andersen heeft zijn
sponsorcontract bij voetbalvereniging FC Aalsmeer weer voor 3 jaar
verlengd. Net zoals vorig seizoen is er
voor de JO-0903 dit jaar opnieuw
een uniek FC Aalsmeer trainingsoutfit met trainingsjas ontworpen. Vorig
jaar was het gifgroene FC Aalsmeer
shirt al een eye catcher en dit jaar
heeft een vader samen met Leon van
de clubkledingwinkel er alles aan
gedaan om er weer iets moois van te
maken, Er is binnen FC Aalsmeer een
stijgende lijn ingezet om meisjesvoetbal op de kaart te zetten, omdat
er met een gemixt elftal gespeeld
wordt, is een ‘damestint’ toegevoegd
aan de outfits. Alex Andersen is naast
trainingsoutfit sponsor dit seizoen
ook reclamebordsponsor. De transport gigant heeft speciaal voor FC

achtervolging. En dat lukte zowaar.
Jo die heel goed in de wedstrijd zat
speelde de bal prachtig naar Mitch
die ook een puike wedstrijd speelde.
Hij kapte een mannetje uit en schoot
van afstand op doel! Keeper kansloos: 2-2. Jens en Ryota en de jongste
telg Jazzro hielden de verdediging
goed gesloten en waren echt voor
niemand bang. Alsof ze wisten dat er
voor het eerst wel eens gewonnen
kon worden. Ze pakten de bal af om
vervolgens topspits Gabriel te
bedienen. De ene mooie goal na de
andere viel en al snel stond er 2-6 op
het scorebord. Real probeerde het
nog maar tevergeefs. Mattias, FCA’s
superdoelman, stond zijn mannetje
met prachtige reddingen! Met als
hoogtepunt zijn uittrap naar voren,
de bal belandde bij Jelle die zijn vele
inzet beloonde door te scoren uit
een moeilijke hoek en zo de eindstand op 3-7 bepaalde! De jongens
vlogen elkaar in de armen en in de
kleedkamer was het één groot feest.
Super gedaan jongens!

r

J

Aalsmeer een reclamebord laten
maken door Rune Fisker, een
bekende Deense tekenaar. Vanaf
deze week is dit unieke reclamebord
te zien op veld 1. Op het bord: FC
Aalsmeer, een voetbalveld, kassen,
tulpen en sponsor Alex Andersen bij
elkaar onder de skyline van het
mooie Aalsmeer, waarbij het KLM
vliegtuig die dagelijks overvliegt niet
ontbreekt. Met daarbij de tekst: ‘Win
or Lose, Do it Fairly’. De Sponsorcommissie is zeer content met de
contractverlening. “We proberen
sponsoren langer aan onze vereniging te verbinden. Alex Andersen is
daarvan een prachtig voorbeeld. En
dat waarderen wij zeer.” Alex
Andersen tot slot: “Happy kids daar
gaat het ons om. Wij hopen dat we
met het reclamebord van Rune Fisker
FC Aalsmeer en Aalsmeer op de kaart
hebben gezet.”
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Mika gaat er als een speer vandoor en laat een DIOS speler vertwijfeld achter.
Foto: Ruud Meijer

Dik verdiende overwinning voor
FCA JO14-1 tegen DIOS sv
Door Ruud Meijer
Aalsmeer - Zaterdag 9 oktober
kregen de FCA boys 14-1 bezoek van
de 14-1 boys van DIOS sv. uit NieuwVennep. De FCA boys snakten naar
een overwinning, want dit was ze
nog niet gelukt. Om 12.00 uur werd

er in een heerlijk zonnetje afgetrapt.
Beide teams gingen er meteen lekker
tegenaan en het spel golfde heen en
weer. In de 10e minuut een mooie
DIOS aanval. De FCA defensie kreeg
de bal niet weg waardoor een DIOS
aanvaller het FCA doel onder vuur
kon nemen, zijn schot was te

machtig voor FCA keeper Robin: 0-1.
De FCA boys treurden niet en bleven
met goede aanvallen het DIOS doel
onder druk zetten. Twee minuten
voor het rustsignaal was het FCA
aanvaller Lucas die met een daverend afstandsschot de DIOS keeper
verraste: 1-1. Dit was ook de ruststand. In de rust werden de FCA boys
met goede tips toegesproken door
hun Coach Ruan. Na de rust een nog
pittiger FCA. Aanval na aanval golfde
op de DIOS defensie af. In de 6e
minuut had dit resultaat. Een rommelige situatie in het DIOS doelgebied
werd met een uitgekiende kopbal
door FCA aanvaller Keano in een
voorsprong omgezet: 2-1. DIOS bleef
vooral lange ballen spelen op hun
snelle spits en vleugelspelers. Het
was FCA keeper Robin die menigmaal zijn doel uit stormde om de bal
voor de aanstormende DIOS aanvallers weg te trappen. Vlak voor tijd
een prachtige FCA aanval. Het was
FCA aanvaller Tim die de DIOS
defensie zijn hielen liet zien en de
DIOS keeper geen schijn van kans gaf
op zijn fraaie schuiver: 3-1. Kort na dit
doelpunt floot de scheidsrechter
voor het einde. Eindstand 3-1.

De trainingen zijn voor iedereen van
6 tot 14 jaar.

Gratis volleyballen bij Oradi/
Omnia in herfstvakantie
Aalsmeer - Heb je deze week tijdens
gym ook geleerd hoe je moet volleyballen? Zou je het nog wel een keer
willen doen? In aanloop naar het
allerleukste volleybaltoernooi van
het jaar verzorgt Oradi/Omnia twee

gratis trainingen in de herfstvakantie.
Op woensdag 20 oktober zijn
jongens en meiden welkom van
16.30 tot 18.00 uur en op vrijdag 22
oktober van 19.00 tot 20.30 uur in
sporthal De Waterlelie aan de Dreef.

Korfbal: VZOD C1 na winst
glansrijk kampioen
Kudelstaart - De dag waar de C1
korfballers van VZOD al enige tijd
naar uitkeken: de kampioenswedstrijd tegen Madjoe. En afgelopen
zaterdag was het dan eindelijk zover.
Onder een stralend zonnetje en veel
ouders, opa’s en oma’s, broers en
zussen langs de lijn betrad de C1 van
VZOD de arena. Natuurlijk hadden de
coaches vooraf gezegd dat het

gezien moest worden als een
gewone wedstrijd en dat de spelers
gewoon hun ding moesten doen,
maar toch. De gezonde spanning
was van de gezichten te lezen.
Dat ze konden korfballen was
bekend, maar nu ook onder het oog
van de vele supporters in deze
belangrijke wedstrijd. Gelukkig was
het Nikita die gelijk in de eerste

‘King of the court’
Tijdens het ‘King of the court’ toernooi (ook wel koningsveld/boerenveld), zaterdag 30 oktober, strijd je
samen met andere kinderen van je
eigen leeftijd om de eerste plaats.
Wie kan het langst zijn plekje in het
koningsveld vasthouden en wint
hiermee de meeste punten? Het
programma voor het toernooi is als
volgt: 6 tot en met 9 jaar van 11.45
tot 13.45 uur en 10 tot en met 14 jaar
van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens het
toernooi is er voor iedereen fruit
beschikbaar en staat er een toffe
waterbar waar de deelnemers eigen
water kunt pimpen, dit wordt aangeboden via JOGG. Dus bedenk een
toffe teamnaam en schrijf je in door
een mail te sturen naar volleybal@
svomnia.nl. Inschrijven voor het ‘King
of the court’ toernooi kan tot en met
25 oktober.

aanval de openingsgoal scoorde.
Spoedig daarna volgde een verzilverde korte kans van Jurre, een doorloopbal van Sven en een dieptebal
van Kim. Daarmee kwam de C1 op
een mooie 4-0 voorsprong. Nadat
Madjoe tegen had gescoord waren
het Sarah en Sven die de ruststand
bepaalden op 6-1. In de rust werd
afgesproken om zo door te gaan,
maar helaas vielen de goals niet
meer zo makkelijk als in de eerste
helft. Verdedigend werd het door
VZOD keurig potdicht gehouden.
Gelukkig wist Bastiaan na een tijdje
van onder de korf te scoren. Madjoe
maakte daarna de 7-2 en vervolgens
was het Lotte die de bal over haar
dame kreeg toegespeeld en doeltreffend was: 8-2. Dit was ook de eindstand en de C1 is met nog één
wedstrijd te spelen niet meer te
achterhalen. Het glansrijke kampioenschap was een feit en team viel
elkaar juichend in de armen. Het
talrijke publiek werd bedankt voor de
aanmoedigingen en na afloop was er
een heerlijke kampioenstaart in de
kantine, medailles en natuurlijk klonk
keihard het ‘we are the Champions’!

Handbal: RKDES C1 kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 9
oktober stond het kampioenschap
van de RKDES C1 jongens op het
spel. De jongens, aangevuld door
drie invallers van het C1 meiden
team, handbalden thuis tegen Celeritas. Na een wervelende beginfase
waarin Lucas, vanuit de heup, en
Nico, met een fraaie lop, de keeper
van de tegenstander wanhopig
starend achterlieten, stond het al
snel 8-1 voor de thuisploeg. Maar
goed. Noem het zenuwen. Noem het
onnauwkeurigheid. De klad kwam
erin en een uiterst rommelige fase
brak aan. Op dit soort momenten
staan leiders op. Aanvoerder Justin
wees de ietwat dolende thuisploeg
de weg, via mooie onderscheppingen en uiteindelijk de verlossende
11-3.
Daarna was het weer smooth sailing:
Er werd weer lekker gecombineerd.
Tristan harkte er een paar mooie in
en inmiddels kwam de koning van de

uitbraak, Mees, ook lekker in zijn spel.
Vlak voor rust bepaalde Jente de
stand op 18 tegen 5. Het kampioenschapsfeest kon al bijna doorgaan. In
de tweede helft knalde Liu, weerom
na een moeilijke openingsfase, de
eerste in de touwen, waarna het
team vrolijk verder combineerde en
wervelde. Ben, de doelman van
dienst, hield meesterlijk de ballen uit
zijn doel. Ali, de boomlange
aanvaller, schoot zo hard dat de
keeper van de tegenstander zelfs
begon weg te duiken als hij Ali zag
opduiken. Martijn zocht en vond
gaten in de verdediging die er helemaal niet waren. En Lente, de hele
wedstrijd op zoek naar een bijdrage,
bepaalde de eindstand uiteindelijk
op 36-18.
Na bloemen, een mooie beker en een
fijne traktatie van de voorzitter bleef
het nog lang onrustig in Kudelstaart.
De RKDES C1 mannen gaan vol
goede moed het zaalseizoen in!

Mooie wedstrijdresultaten voor
twirlers van Omnia in Pijnacker
Aalsmeer - Na een lange periode
zonder wedstrijden mochten de twirlers van SV Omnia 2000 eindelijk
weer de vloer op om mee te doen
met een wedstrijd. Er is de afgelopen
periode veel online getraind en sinds
een paar maanden mag er ook weer
getraind worden in de sporthal,
echter wedstrijden hadden nog niet
plaatsgevonden. Op zondag 10
oktober stonden maar liefst 13
solisten en 2 twirlteams te popelen
om eindelijk weer te kunnen stralen
bij een wedstrijd. Extra bijzonder is
dat het voor aan aantal meiden hun
eerste wedstrijd was, of voor het
eerst dat ze een nieuw solo onderdeel lieten zien aan de jury en het
publiek. Daarnaast is het een hele tijd
geleden dat er maar liefst twee
teams meededen met een wedstrijd.
In totaal kon het in grote getalen
gekomen publiek uit Aalsmeer van
29 optredens van leden van Omnia
genieten. En dit was niet zonder
resultaat. De jongste leden hebben
hard geoefend om een mooie Kids
Twirl routine neer te zetten. Sarah,
Ilse en Gitte genoten hier ontzettend
van, en zij niet alleen, ook hun trotse
vaders en moeders die menig foto’s
en filmpjes hebben gemaakt. Yinthe
en Catharina deden niet alleen met
Kids Twirl, maar ook voor het eerst
met hun Dance mee en dat deden ze
super goed! Met elkaar lieten ze een
mooi teamoptreden zien. Fien, Merel,
Danique, Isa en Else lieten als een
echt team zien dat ze niet alleen
goed kunnen twirlen, maar ook met
baseball goed mee kunnen komen.
In prachtige pakjes, gemaakt door
hun trainster Eveline, stalen zij de

show. Allemaal deden ze ook mee
met solo onderdelen. Er zijn plaatsingspunten voor het NK behaald en
zelfs promotie naar de intermediate
klasse voor Isa (duo) en Else (dance).
Ook Demi, Mayke en Sanne hebben
verschillende solo onderdelen laten
zien. Voor Mayke, die heel wat trainingen heeft gemist vanwege een
blessure, was het fijn dat ze weer
volop mee kon doen. Sanne haalde
mooie scores op alle drie haar onderdelen en Demi haalde promotie met
haar mooie Super-X-Strut optreden.
Alle leden zullen de komende
periode weer met veel plezier
trainen, want er staan nog enkele
wedstrijden op het programma,
waaronder de eigen wedstrijd van SV
Omnia op zondag 31 oktober in
Hoofddorp. Interesse in Twirlen? Kijk
dan op www.svomnia.nl of op Facebook voor meer informatie.
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Voetbal: RKDES 1 neemt punt
mee naar huis uit Ilpendam
Kudelstaart - RKDES speelde afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen
Ilpendam. RKDES begon de wedstrijd
met een licht overwicht en liet in
deze periode iets meer voetbal zien
dan het hard werkende Ilpendam.
RKDES kon druk zetten en zo wat
kleine kansjes creëren met één groot
moment. Na een prachtige strakke
bal gegeven achter de linies door
Michael Schreven stond daar Lennart
Kok rustig te wachten om de 1-0 hard
in te schieten. Helaas werd dit doelpunt afgekeurd vanwege een twijfelachtige buitenspel situatie. Maar dit
was wel een aanvalletje uit een mooi
boekje hoor. Prachtig. Door de
vroege blessures van Arnaud van
Leeuwen en Michael Schreven in de
eerste helft was het voor RKDES even
moeilijk om aan de nieuwe setting te
wennen. Ruben Onderwater en
Lukas Lindijer waren de invallers en
deden dit goed. Het was RKDES in
deze periode die zelf de kans aan
Ilpendam gaf door onnodig balverlies. Hier werd dankbaar gebruik van
gemaakt en zo tekende Ilpendam in

de 32ste minuut de 1-0 liet aan. Een
onterechte stand voor RKDES.
In het begin van de tweede helft liet
RKDES Ilpendam het spel maken en
zakte zo terug om de rollen om te
keren en meer op de counter te
spelen. Helaas lukte dit niet goed
genoeg aangezien de uiteindelijke
eindpass niet goed aankwam. Door
een snelle uitbraak van de altijd hard
werkende Roy Endhoven kon RKDES
zomaar bijna een strafschop krijgen,
maar de scheids had niet goed zicht
op de overtreding en liet het voorbij
gaan.
Achterin kwam RKDES geregeld
onder druk te staan en eenmaal door
goed inzetten van Lucas Lindijer die
zich zonder schroom in z’n geheel
voor de bal gooide zo een 2-0 kon
voorkomen. Gelukkig was het
Lennart Kok die in de 72ste minuut
door een vrije trap de bal achter de
Ilpendam keeper in het doel zag
belanden en bracht RKDES de stand
gelijk: 1-1. Een terechte uitslag van
een aan beide kanten met veel
balverlies spannend potje voetbal.

Goud voor Target schutter
Fabian Meerlo op NK
Kudelstaart - Zaterdag en zondag 2
en 3 oktober werd er in Someren
(NB) geschoten voor het Nederlands
kampioenschap 3D. Handboogvereniging Target uit Kudelstaart was
aanwezig met 4 schutters. 3D
schieten betekent 3 dimensionaal, er
wordt geschoten op levensechte
doelen van kunststof. Er zijn herten,
wilde zwijnen, fazanten en onder
andere beren en allemaal op echte
grootte. Op deze dieren zijn drie
ronde cirkels afgetekend te hoogte
van het hart, de zogenaamde killzone waarbij in de middelste ring 20
punten, de 2e ring 16 punten en de
buitenste ring 10 punten zijn te
scoren. Deze kunststof dieren zijn her
en der op een avontuurlijk en
glooiend parcours en op verschillende afstanden in een bosrijke
omgeving uitgezet en de schutter
dient dit parcours te volgen. Het was
een wedstrijd over 2 dagen waarbij
op zaterdag het parcours gelopen
mocht worden met 3 pijlen en als
zodanig dus 3 pogingen. Aan het
einde van de zaterdagwedstrijd
werden de groepen naar klassering
ingedeeld.
Fabian Meerlo van Target zat bij de
beste zes schutters en moest
zodoende zondag starten vanuit een
redelijk favoriete rol. Bij de ronde op
zondag hadden de schutters slechts
1 pijl tot hun beschikking, dus slechts
1 kans op een goed schot. De eerste
pijl op zondag was gelijk een misser,

maar Fabian wist zich te herstellen en
kon uiteindelijk de winst pakken met
een minimaal verschil van 2 punten
op zijn rivalen.
De schutters van HBV Target hadden
een vakantiehuisje gehuurd in de
buurt van Someren om zich het heen
en weer reizen te besparen en te
kunnen genieten van een goede
nachtrust om zodoende superfit aan
de meet te verschijnen. Dat de winst
in de voorbereiding te behalen is kan
worden opgemaakt uit het goud
voor Fabian en een hele goede 6e
plaats voor een andere Target
schutter, Ronald van Oosterom, Meer
weten over de handboogsport? Kijk
dan op www@hbvtarget.nl

KORT
WINST GERDA EN JOPIE
BIJ OUDERENSOOS

Dames 1 van FC Aalsmeer speelde afgelopen zaterdag thuis aan de Beethovenlaan.
Tegenstander Rijnvogels bleek een maatje te groot. Eindstand: 1-5.
Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal: FC Aalsmeer 1 (zat)
afgetroefd door Marken
Door Jack van Muijden
Aalsmeer - In een ontluisterend duel
werd FC Aalsmeer afgelopen zaterdag
9 oktober op alle fronten afgetroefd
door een slim spelend S.V. Marken.
Aan de 3-0 nederlaag was niets af te
dingen. Aalsmeer acteerde in geen
geval als een promovendus. Behoudens Arie de Vreugd die de boomlange spits van Marken Youran Burggraaf uitschakelde en doelman Caril
Heeren van Aalsmeer haalden hun
niveau. De eerste 20 minuten zag het
er niet naar uit dat Aalsmeer hier een
nederlaag zou lijden. Met goed spel
werd Marken vastgezet op eigen helft.
En zeker drie kansen hadden al een
score kunnen opleveren, maar de
voorhoede gaf niet thuis. De vele
corners leverden totaal geen gevaar
op. Doelman Yort Willems van Marken
hoefde niet eens van zijn plaats te
komen. De bal belandde vanzelf in zijn
handen. De eerste aanval van Marken
in de 22ste minuut leverde wel gevaar
op, maar vrij voor open doel kopte
Arno Boes over. In de 31ste minuut
was het wel raak voor Marken. Uit een
voorzet van Arno Boes scoorde Luke
de Waart vrij voor het doel: 1-0. Het
was gebeurd met Aalsmeer. Onsamenhangend spel, veel individuele acties
en een te trage opbouw leverde wel
veel balbezit op, maar totaal geen
kansen. Marken wachtte geduldig op

de fouten van Aalsmeer en kreeg nog
een dot van een kans in de 42ste
minuut, maar Caril Heeren voorkwam
de 2-0. Wissel tweede helft: Mark
Ruessink voor Thomas Harte. Aalsmeer
speelde een bar slechte tweede helft.
Zelfs drie meter voor doel kreeg
Thierry van der Kooije de bal niet over
de doellijn. Een vrije trap van Axel
Wendt in de 67ste minuut spatte op
de lat uiteen. Dit was de laatste doelpoging van Aalsmeer. Wissels 68ste
minuut: Marten Baarse en Burak Sitil.
Aalsmeer kwam niet meer in het spel.
Het was Marken dat door Arno Boes
na fouten in de verdediging van Aalsmeer vrij opdook voor Caril Heeren.
Deze was kansloos op zijn schuiver,
2-0 in de 75ste minuut. Wissels in de
78ste minuut: Thomas Steinhart en
Jordi van Gelderen. Het maakte allemaal niet meer ui. De wedstrijd was
gespeeld. Het werd zelfs nog 3-0. Een
mooie aanval van Marken werd door
René Commandeur met een beauty
van een doelpunt afgemaakt. Over en
sluiten voor FC Aalsmeer. Komende
zaterdag 16 oktober speelt FC Aalsmeer thuis aan de Beethovenlaan
tegen A.M.V.J. uit Amstelveen.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Overige uitslagen:
FCA Vr.1 - Rijnvogels: 1-5
IJmuiden- RKDES VR.1: 4-0
VSV - FCA zondag: 6-0
Ilpendam - RKDES: 1-1

Schaken: AAS 1 lijdt zware
nederlaag tegen Purmerend
Door Ben de Leur
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
ontving AAS het zeer sterke Purmerend, dat in de eerste ronde zo verrassend had verloren van Amersfoort.
Toen ontbraken er nog twee 2100
spelers, nu was de ploeg compleet.
Aangezien er veel wederzijdse
vrienden in de teams spelen, het
weer mooi was en er weer geschaakt
kon worden zat de stemming er goed
in, alleen ging de wedstrijd voor AAS
niet goed. De eerste uitslag was een
stabiele remise van invaller Jeroen
Cromsigt tegen de hoger gerate
Frank van der Velpen. Maar daarna
begon het er somberder uit te zien
voor de Azen. Op bord 4 verloor Mark
Trimp vrij snel van de pas 17-jarige
Katharina Ricken die helemaal uit
Duitsland komt om hier te schaken.
De jonge dame is zeer ambitieus en
speelt in meerdere landen. Ze wordt
getraind door Arthur Joesoepov, de
voormalige nummer 2 van de wereld.

Daarna kwamen de klappen hard, op
bord 1 verloor FM Jeff van Vliet van
IM Hing Ting Lai. Paul offerde op bord
2 dapper een stuk tegen FM Pieter
Hopman en de aanval sloeg niet door
en het punt ging verloren. AJ stond
uren lang slecht maar wist toch nog
een halfje te scoren. Bryan werd langzaam maar zeker door Nicky Law van
het bord gedrukt. Hij miste een kleine
kans en het was over. Jasper op 7 trof
het niet, FM Kabos moest ‘s avonds
naar Barcelona en had om een laag
bord gevraagd. Met subtiel spel werd
Jasper aangeprakt. De eer werd
tenslotte door Simon Groot op bord 5
gered in de langste partij van de dag.
Na 5 uur spelen wist Simon op zeer
knappe wijze het punt te scoren en
konden de Azen richting Bamboehof
om de nederlaag weg te spoelen. De
volgende ronde is op zaterdag 6
november, uit tegen het verrassende
Amersfoort, in de strijd tegen degradatie zou een gelijk spel erg welkom
zijn.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er van 13.30 tot
16.30 uur voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t
Podium. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma en
nieuwe kaarters zijn van harte
welkom. Op donderdag 7
oktober is het klaverjassen
gewonnen door Gerda Kluinhaar
met 4904 punten en 1 mars, op
twee Coby Bouwmeester 4758
punten en de derde plaats was
voor Nico de Jong met 4720
punten en 2 marsen. Bij het
jokeren was de hoogste eer voor
Jopie de Grauw met 141 punten,
gevolgd door Nico de Ron met
256 punten en Trudie Knol met
312 punten. Kom gerust eens
kijken en speel een paar proefmiddagen mee. Voor inlichtingen: Hans van Schuilenburg,
(penningmeester), 06-12699009.
HOOGSTE EER GEESJE
BIJ OUDERENSOOS

Aalsmeer - Bij het rummikuppen tijdens de ouderensoos
in het Middelpunt is Geesje
Millenaar met 105 punten als
eerste geëindigd. De tweede
plaats was voor Joke Harte met
143 punten en de poedelprijs is
uitgereikt aan Dora van Beek
met 335 punten. Bij het klaverjassen was de hoogste eer voor
An Verkerk met 4758 punten,
gevolgd door Rinus de Jong met
4634 punten. Fe poedelprijs
mocht Gre van Heteren met
3570 punten in ontvangst
nemen. De volgende soos is op
donderdag 21 oktober in het
Middelpunt Wilhelminastraat 55
in Oosteinde en begint om 14.00
uur. Ouder dan 55 jaar? Kom
gerust eens een keertje kijken
en/of meekaarten. De koffie en
thee staan klaar.
WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL

Zaterdag 16 oktober
F.C. Aalsmeer
F.C.A 1-A.M.V.J. 1
F.C.A. 2-A.M.V.J. 2
Roda’23 4-F.C.A. 4
F.C.A. 5-Argon 6
F.C.A. 7-sv. Hoofddorp 3
N.I.T.A. 4-F.C.A. 8
Sv.Overbos 5-F.C.A. 9
F.C.A. 35+1-Breukelen 35+1
Vrouwen
Asv Wartburgia V5-F.C.A. V1
D.S.O.V. V2-F.C.A. V2
F.C.A. V3-sv. De Meer V3
R.K.D.E.S.
RKDES V1-Hoofddorp V2
S.C.W.
S.C.W. 1-Buitenveldert 1
S.C.W. 2-Roda’23 3
F.C. Amsterdam 2-S.C.W. 3
Roda’23 2-S.C.W. 4
H.B.C. 3-S.C.W. 5
S.C.W. 45+1-R.C.H. 45+1

14.30 u
11.45 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
10.45 u
13.00 u
14.30 u
13.00 u
14.30 u
11.00 u
12.30 u
14.30 u
13.00 u
14.30 u

Zondag 17 oktober
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1-Nieuw West United114.00 u
F.C.A. 2-Pancratius 4
11.30 u
F.C.A. 3-H.S.V.’69 2
12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1-Purmerend 1
14.00 u
RKDES 2-Vitesse’22 3
11.00 u
RKDES 3-Velsen 5
12.00 u
Legm.vogels 3-RKDES 4
12.00 u
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Korfbal: VZOD wint verdiend van
Madjoe na spannende wedstrijd
Door Ad Verburg
Kudelstaart - VZOD trakteerde het
thuispubliek op een spannende korfbalwedstrijd tegen het Rijnsburgse
Madjoe. Beide teams staan in de
middenmoot en behalve dat is er ook
altijd een bepaalde rivaliteit tussen
beide teams en is er bij winst een
plaats in de subtop. In een sportieve
wedstrijd werd het, na een ruststand
van 10-7, uiteindelijk een 14-10 overwinning voor de Kudelstaarters.
VZOD/FIQAS startte overtuigend, al
na 24 seconden was het Josine
Verburg die VZOD op voorsprong
bracht, Bart Verheul vergrootte de
voorsprong naar 2-0. Maar de fysiek
en mentaal sterke Rijnsburgers
vochten zich terug in de wedstrijd tot
2-2. Het spel van beide teams was
niet altijd zorgvuldig, veel plaats
fouten, maar VZOD toonde in deze
wedstrijd veel veerkracht. De marge
werd uitgebouwd tot drie, doelpunten van Josine Verburg (2x) ,
Thomas van der Zwaard en Eric
Spaargaren, VZOD op 6-3. Ook nu
gaven de Rijsburgers zich niet
gewonnen en in de 20e minuut
stond er 7-6 op het scorebord, maar
VZOD bleef zelf ook scoren, doelpunten van Thomas van der Zwaard
(2x) en Josine Verburg (2x) bracht de
ruststand op 10-7. Madjoe kwam
goed uit de kleedkamer en bracht de

spanning weer helemaal terug, door
de marge te verkleinen tot 10-9. Na
een mooi doelpunt van onder de
korf maakte Thomas van der Zwaard
11-9. In het slot van de wedstrijd
werd het heel spannend. In de 50e
minuut bij een stand van 11-10 roken
de Rijnsburgers hun kans, maar
VZOD gaf de wedstrijd niet meer uit
handen, Josine Verburg maakte in de
52e minuut 12-10. De goed spelende
en talentvolle Vincent Algra maakte
aan alle illusies van de Rijnsburgers
een eind, hij scoorde twee keer van
afstand, waardoor de eindstand op
14-10 werd bepaald. Trainer/coach
Gert Krook was uiteraard een
tevreden mens: “VZOD schept de
juiste voorwaarden.” Hij bedoelt
daarmee: Speel je eigen spel, toon
mentaliteit en laat zien dat je ook de
juiste mentaliteit hebt!

Vincent Algra, talentvol.

Knappe koers van Owen Geleijn
in Parijs-Tours voor beloften
Door Jacques de Jonge
Rijsenhout - Wielrenner Owen
Geleijn is afgelopen zondag knap
21ste geworden in Parijs-Tours voor
beloften. De Rijsenhouter moest
slechts 37 seconden toegeven op de
solerende Noorse winnaar Hvideberg. In de laatste vijftig kilometer
van de race putte Geleijn voordeel
uit zijn ervaring als veldrijder. Op de
korte klimmen en slingerende gravelpaden in de wijngaarden van de
Loire-vallei kon hij aansluiten bij een
kopgroep van 24 renners en steun
verlenen aan zijn kopman Hidde van
Veenendaal (zevende). In de eerste
groep waren met Rick Pluimers en
nationaal beloftenkampioen Tim van
Dijke nog twee renners van oplei-

dingsteam Jumbo-Visma
vertegenwoordigd.
Voor Nils Eekhoff, ook Rijsenhout,
verliep Parijs-Tours voor beroepsrenners minder succesvol. Gehinderd
door een stevige verkoudheid kneep
de renner van Team DSM na 165 kilometer koers in de remmen. Zijn
seizoen zit er bijna op. Alleen de
Ronde van Drenthe op 24 oktober
staat nog op zijn programma.
Intussen is er ook weer aandacht
voor de veldrijders. Sven Buskermolen (Kudelstaart) eindigde in
Heerde in een veld van zestig renners
als 22ste in de sportklasse en
komende zondag wordt in het Twiske
een begin gemaakt met een reeks
van elf wedstrijden in de Amsterdamse Crosscompetitie.

Ben van Dam terecht winnaar
van dartavond in Middelpunt
Aalsmeer - Op de vaste dinsdagavond kwam het vaste groepje dartliefhebbers bij elkaar in buurthuis ‘t
Middelpunt in de Wilhelminastraat in
Oosteinde. Van meet af aan was Ben
van Dam vastbesloten zich serieus
van zijn beste kant te laten zien. Hij
won dan ook direct zijn eerste partij
tegen Kees de Lange. Ondertussen
was het Iwan van Egdom wederom
gelukt om een leg te winnen van
Peter Bakker. Later zou hij ook nog
een leg pakken tegen Kees. Tegen
Ans Engel kon hij dat echter niet
presteren. Ans wist net niet van Ben
te winnen en ook Peter kon zij niet
verslaan. Het vuurwerk moest toen
nog komen, want Kees wist Ans te
verslaan door onder andere een 113

score uit te gooien. Peter moest het
tegen de ontketende Ben van Dam
ook afleggen. Ben gooide met twee
pijlen een 95 score uit. Er was dus
genoeg om over te praten en ook het
afsluitende algemene spel wist Ben
overtuigend op zijn naam te
brengen.
Wie het buurthuis binnenkomt op de
dinsdagavond is dus gewaarschuwd,
er wordt af en toe serieus gegooid
met de darts. Maar wie alleen voor
de gezelligheid komt is ook aan het
goeie adres. Entree per avond is 2,50
euro. Gaarne rond 19.45 aanwezig
zijn want de wedstrijden beginnen
om 20.00 uur, maar ook als er iemand
later komt dan wordt daar wel een
mouw aangepast.

KORT
WINST VOOR PAUL IN
HET MIDDELPUNT

Man of the Match: Keeper Marco Verbeij. Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal BeNe League: Winst
Greenpark heren op Visé
Aalsmeer - De handballers van
Greenpark Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 9 oktober in België
goede zaken gedaan. In alweer de
zesde wedstrijd in de BeNe League
werd Visé uit Wallonië met 24-31
verslagen (rust 11-17 voor Aalsmeer).
De toeschouwers zijn getrakteerd op
een mooie ‘pot’ handbal met twee
ploegen die aan elkaar gewaagd
waren, maar Aalsmeer domineerde
en wist steeds enkele punten voor te
blijven. Mede dankzij enkele prachtige reddingen van keeper Marco
Verbeij, na afloop terecht uitgeroepen tot Man of the Match.
Door de winst behoudt Greenpark
Aalsmeer haar plek in het bovenste
rijtje en blijft op vier staan. Sporting
Pelt staat op de derde plaats door
43-23 winst afgelopen zaterdag op
Quintus. Limburg Lions wist te

stunten door kampioen Achilles
Bocholt te verslaan met 34-31 en
gaat nu aan kop in de BeNe League.
Zaterdag thuiswedstrijd
Aanstaande zaterdag 16 oktober
speelt Greenpark Aalsmeer thuis in
De Bloemhof aan de Hornweg. Bevo
HC is de tegenstander tijdens speelronde zeven. De wedstrijd begint om
19.15 uur. Een week later, zaterdag 23
oktober, gaat Aalsmeer naar Limburg
om het op te nemen tegen Lions.
Aanvang is dan 20.00 uur.
Ook winst Heren 2
Het was een goed weekend voor de
handballers van Greenpark. Ook
Heren 2 pakte de winst. De ‘reserves’
van Aalsmeer wisten thuis in De
Bloemhof DSF Arnhem te verslaan
met 34-31.

Aalsmeer - Donderdagavond was
er weer klaverjassen bij Oostend
in het Middelpunt. Het was
gezellig en na de eerste ronde kon
het nog alle kanten op gaan. Er
waren geen uitschieters, dus snel
de tweede ronde gekaart. Toen
kwam er verandering in. Emmy en
Annie hadden een pot van 2131
pnt, maar daar tegen over staat
een lage pot en die was voor Ton
en Kees. Maar wat doet de derde
pot? Heb je weer een hoge pot of
gaat een ander persoon er met
een goed gemiddelde met de
eerste prijs vandoor? Na alle
briefjes geteld te hebben, bleek
de eerste prijs gewonnen te zijn
door Paul Könst met 5070 pnt. Op
plaats twee Emmy Schuit met
4889 pnt en op drie en vier zijn
Tonnie Könst en Maarten van der
Vaart geëindigd met 4741 en 4733
pnt. Er was ook nog een poedelprijs en deze was voor Piet Villerius
met 4111 pnt. De volgende kaartavond is op donderdag 21 oktober
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur open voor
inschrijving à 1,50 euro per
persoon en koffie of thee. Voor
meer informatie kan contact
opgenomen worden met Lida de
Nooij via 0297-325040.
OVAK-SOOS IN HET
PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Op woensdag 6
oktober is er weer geklaverjast in
het Parochiehuis. Er werd weer
hard om de pnt gestreden. Tussen
de eerste en tweede plaats was
het even spannend. Wie er met de
eer zou gaan strijken? Dit werd
uiteindelijk Ruud Bartels met 5192
pnt, gevolgd door Julia van der
Laarse met 5120 pnt. De derde
plaats voor Riet Meijer met 5026
pnt en de poedelprijs mocht Paul
van Aalst met 3372 pnt in
ontvangst nemen. De volgende
soosmiddag van de OVAK (alleen
voor leden) is op woensdag 20
oktober vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
Foto: Robert de Rooij

Handbal: Greenpark DS1 houdt
de punten niet in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
nog een tussentijdse wedstrijd voor
de beker in Spakenburg tegen HBVS
en zondagmiddag weer opladen
voor het thuisduel tegen Westsite uit
Amsterdam, een ervaren ploeg.
Greenpark Aalsmeer DS1 heeft het
lastig deze competitie en bungelt
vooralsnog in de onderste regionen.
Lijfbehoud is belangrijk dit seizoen,
handhaven in de eerste Divisie. Aalsmeer begon best goed aan de
wedstrijd, de score werd geopend
door Britney Fanger. Toch kwam de
ervaring bij Westsite al snel boven
drijven. De handbalsters pakten
stevig aan, sloten goed en waren
dodelijk in de break. Voor Aalsmeer
was het lastig om het gat in de
verdediging te vinden, het lange
midden blok keerde het sprongschot
keer op keer. Het lukte niet, Westsite
liep langzaam weg van Aalsmeer en
daarmee was de ruststand 8-14 in

het voordeel van de Amsterdamse
dames. In de tweede helft moest het
vanaf het begin direct anders,
proberen de ban te breken, uit een
ander vaatje tappen. Allemaal
clichés, maar Westsite is te ervaren
om daar in mee te gaan. De
toeschouwers zagen wel twee mooie
penalty-stops door de Aalsmeerse
keepsters Dyanne van Langeraad en
Esther Brouwer-Jongkind, die bereid
was om in te vallen. Aanvallend bleef
het lastig en elke fout werd direct
afgestraft met een vlijmscherpe
break. Het gat werd niet heel veel
groter, maar voldoende on de spanning uit de wedstrijd te houden.
Eindstand: 16-25. Er is nog veel werk
aan de winkel. Volgende week uit
naar VOC. Doelpunten : Britney
Fanger (8), Robin Sahalessi (3), Nanda
Jansma (2), Mandy Seuren (1), Sonja
van Wechem (1) en Renée de Rooij
(1).

MARRY OP ÉÉN BIJ
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen?
Iedereen is van harte welkom bij
klaverjasclub De Geluksvogels.
Er wordt op woensdagavond
vanaf 20.00 uur gekaart in het
Dorpshuis. Het klaverjassen op 6
oktober is gewonnen door
Marry Akse eerste met 5487 pnt.
Gerard Pouw werd tweede met
5246 pnt en Gerda Raadschelders derde met 5110 pnt. De
poedelprijs was deze week voor
Loes Versteeg met 3541 pnt.
KWART MARATHON BIJ
BV HORNMEER

Aalsmeer - Op zaterdag 16
oktober organiseert buurtvereniging Hormeer weer een kwartmarathon in het Buurthuis aan
de Dreef 1. Voor iedereen is deze
kaartwedstrijd toegankelijk. De
begin tijd is 10.00 uur. Zaal open
vanaf 09.30 uur. De toegangsprijs is 10 euro per persoon en
dit bedrag is incl. een lunch.
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Eindelijk weer medailles voor
Omnia trampolinespringers
Aalsmeer - Na een anderhalf jaar
lange ‘corona pauze’ sprongen de
trampolinespringers van SV Omnia
2000 eindelijk weer een wedstrijd.
Op zaterdag 2 oktober reisden elf
springers met hun trainers en
supporters af naar Alkmaar. En niet
voor niets! Met vier medailles is het
seizoen goed begonnen.

Eva Hermans sprong haar allereerste
wedstrijd ooit en won meteen een
bronzen medaille in haar categorie,
de 3e divisie junior meisjes. Wat een
mooie ervaring. Bij één van haar
oefeningen beloonde de jury haar
zelfs met een 10 voor HD. Dat is een
score voor de verplaatsing; de mate
waarin een springer de hele oefening

al gauw wisten Liam Glebbeek en
Yvanka Ashby weer precies hoe ze
heel hard moesten zwemmen om de
competitie voor te blijven. Het anderhalf jaar bijna niet kunnen trainen was
bij alle zwemmers te zien, maar toch
zwommen de Oceanus toppers bij
een paar afstanden een snellere tijd
dan de inschrijftijd. Dat belooft veel
goeds als er straks weer elke week
getraind kan worden. Het doel is

natuurlijk toch weer om medailles
binnen te halen op het NK in juni
2022. Voor coach Karin was het een
spannende dag, het was goed
opletten hoe haar zwemmers
zwommen, zodat ze straks precies
weet waar harder op getraind moet
gaan worden. Met haar rustige benadering coachte ze Liam en Yvanka
naar prima resultaten. Juryleden
Cassey en Margret mochten ook weer
aan de badrand staan. Naast de elektronische tijdwaarneming, moet er
ook altijd hand geklokt worden, zodat
Nederlandse records gezwommen en
geregistreerd kunnen worden. Een
vinzwemwedstrijd kan alleen worden
gehouden met voldoende mensen,
van juryleden tot kamprechters, van
starters tot mensen die helpen het
bad op- en afbouwen. Gelukkig is bij
het vinzwemmen geen tekort aan
vrijwilligers. Ook een keer de snelste
zwemsport ter wereld proberen? Er
mogen bij Oceanus vrijblijvend twee
keer proeflessen gevolgd worden.
Aanmelden kan via vinzwemmen@
oceanusaalsmeer.nl of via
vinzwemmen.oceanus@gmail.com. Er
wordt dan zo snel mogelijk contact
opgenomen.

kwart leverde geen doelpunten op. Het
VZOD vizier stond niet scherp afgesteld.
De 1-0 kwam gelukkig snel in het
tweede kwart door Esmee. Snel gevolgd
door de gelijkmaker door Fluks. De
meeste kansen daarna waren voor
VZOD en Danielle wist zelfs te scoren:

2-1. Daarna ging het helaas minder
goed. Net voor de rust naar het derde
kwart werd er gelijkgemaakt en zelfs 2-3
gescoord. In het derde en vierde kwart
had Fluks steeds meer de overhand en
ging het snel met de punten. Uiteindelijk verloor VZOD met 2-10.

Snelle tijden voor vinzwemmers
Liam en Yvanka van Oceanus
Aalsmeer - Na ruim een jaar geen
wedstrijden konden de vinzwemmers
van Oceanus afgelopen zondag 10
oktober eindelijk weer hun opwachting maken in zwembad de Krommerijn in Utrecht. Seizoen 2020 kende
slechts twee wedstrijden en ook in
2021 kan er slechts twee keer
gezwommen worden. De tweede
wedstrijd is op 21 november. De
wedstrijd begon wat onwennig, maar

Korfbal: Ruim verlies
voor D1 van VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 9 oktober om
10.00 uur begon aan de Wim Kandreef
de korfbalwedstrijd VZOD D1 tegen
FLUKS D1 uit Noordwijk. Het eerste

Poel’s Eye in Proosdijhal:
Dirk Jan en Guus winnen finale
Kudelstaart - De afgelopen dartsavond van de Poel’s Eye in sporthal
De Proosdijhal was het koppeltoernooi. Wessel Nijman en Dylan van
Lierop werden de nieuwe Koppel
Koningen, Jonny Nijs en Floor van
Zanten waren de runners up. Dylan
wist ook nog sensationeel de allerhoogst mogelijke uitgooi uit te
gooien. Het was pas de tweede 170
finish in de historie van het koppeltoernooi. De vorige was in 2008 door
Benno van Rijn, weggezet door Bas

in het midden van de trampoline
springt. Ook Finn Kweekel kon trots
naar huis met zijn zilveren medaille
in de 3e divisie jeugd I/II jongens. En
ook hij scoorde een 10 voor HD. Katelijne van der Avoird sprong ontzettend nette oefeningen en werd
eerste van de in totaal negen deelnemers in de 3e divisie jeugd II meisjes.
Duncan Lemstra had pech én geluk
tegelijk. Ondanks een zeker niet vlekkeloze prestatie werd hij door een val
van zijn tegenstander tóch eerste in
de 2e divisie senior heren. “Prestaties
om trots op te zijn”, aldus trainers
Marlies Kok en Amber Rademaker.
De volgende wedstrijd voor deze
groep is op zaterdag 6 november,
opnieuw in Alkmaar. De punten die
de deelnemers in deze twee
wedstrijden behalen, bepalen of zij
mee mogen doen aan het NK voor
teams in december 2021. Natuurlijk
is Omnia blij met haar huidige
wedstrijdspringers, maar ook nieuwe
leden zijn van harte welkom. Voor de
wedstrijdgroepen en ook in de recreatie. Kijk voor meer informatie op
www.svomnia of op Facebook.

Aupers. De laatste 170 finishen bij de
speelavonden van de Poel’s Eye
waren in het seizoen 2013–2014 door
Wim Grapendaal en Christopher
Brouwer. Christopher ‘won’ nu echter
een dag eerder, samen met Lisa
Bruggink, een prijs van geheel
andere orde; zij kregen een prachtige
zoon; Jayden. Frappant genoeg was
ook de gooier van de allereerste
170-er ooit bij de Poel’s Eye
aanwezig; Peter van de Laarse (2004).
Alle mooie wapenfeiten ten spijt was

er gelukkig ook gewoon een verliezerronde. Dit kwam Peter goed uit,
want hierin bereikte hij samen met
Lenny Vork de halve finale, net als het
koppel Yuri Beringel met Frank
Droogh. Een ander stel haalde de
finale: Remco en Diana van de Vegt.
Hiermee is alweer het derde succesvolle koppel van de avond genoemd
(na Jonny met Floortje en Peter met
Lenny). Remco won in 2010 samen
met Jack van de Habbekatte nog de
verliezerronde. De overwinning ging
nu echter naar twee nieuwkomers;
Dirk Jan van de Wild en Guus Bakker.
Een uitstekende prestatie van deze
sympathieke darters. Ook hun

Thomas van Brakel weer op één
bij Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Donderdag 7 oktober is
het Thomas van Brakel opnieuw
gelukt om bij Sjoelclub Rijsenhout
eerste te worden in de Hoofdklasse.
Dit keer met een score van 1898
punten. Hiermee neemt hij een grote
voorsprong op de nummer twee.
Deze plek wordt ingenomen door
Jan Joore die 1619 punten wist te
behalen. Vlak achter hem eindigt Til
Vermeer. Zij eindigde deze derde
sjoelavond als derde met 1612
punten. In de A-klasse wordt de
eerste plek voor de derde keer op rij
ingenomen door Riet Schijf. Deze
keer met 1748 punten. Elly Lanser
behaalde 1682 punten en staat
hiermee tweede. Met nog geen tien
punten verschil is Corry Balder op de
derde plaats geëindigd met 1673
punten. In klasse B is Leo van Faassen
eerste geworden met 1645 punten.

De tweede plaats is voor Hans Schijf
met 1580 punten en Marjo Sym sluit
het rijtje af met 1554 punten. De top
drie van de C-klasse: De eerste plaats
is voor Mahjan Yari met 1531 punten.
Tweede voor Janny Ritmeester met
1512 punten en Ineke Butter staat op
plaats drie met 1498 punten. Tot slot
ligt de top drie van de D-klasse flink
uit elkaar. Zo is Marry van Wittmarschem eerste geworden met 1469
punten en Clara Bos staat tweede
met 1361 punten. Helaas lukte het
Jenny van Mouwerik net niet om de
1300 punten te behalen. Met 1299
punten neemt zij de derde plek in.
De volgende sjoelavond van Sjoelclub Rijsenhout vindt plaats op
donderdag 21 oktober. Ook dan
wordt er gespeeld in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat 14 van
19.30 tot ongeveer 22.30 uur.

Financials Beachtoernooi: Beker
voor tweede maal voor Alfa
Aalsmeer - Donderdagavond 7
oktober vond het jaarlijks terugkerend Financials Beachvolleybaltoernooi in The Beach plaats. Wederom
lieten banken, accountants- en administratiekantoren uit Aalsmeer en
omgeving zich van hun sportieve
kant zien. Het toernooi bestond uit
twee poules met elf teams. Het Alfa
team nam het op tegen titelverdediger Rabobank, Westereinder
Adviesgroep, Zicht adviseurs, De
Meerse Accountants & Adviseurs en
Signum Notariaat. In de finale kwam
Alfa MJK Advies tegen.
Alfa bleek dit jaar de sterkste partij
en veroverde de beker voor de
tweede maal en zal volgend jaar de
organisatie van het toernooi op zich
nemen.

Van links naar rechts: Paul Wijsman,
Nick Sijmons en Roy Vork. Voor:
Mireille Dijkstra en Luciënne Renzema

Tennissen op dinsdag met OVAK
Aalsmeer - Nu de ergste pandemie
voorbij lijkt en er weer volop gelegenheid is te sporten, gaat ook de
OVAK-tennis bij Racket Sport aan de
Beethovenlaan in het najaar door.
Elke dinsdagmorgen kan er van 9.00
tot 12.00 uur getennist worden. Elk
half uur wordt er gewisseld en via
rackets opnieuw ingedeeld, zodat de
deelnemer zelf bepaalt wanneer zij
of hij pauze kan nemen.
Omdat gezelligheid boven presteren
staat is de tennisochtend voor iedere
liefhebber toegankelijk. Er is weer
plek voor nieuwe deelnemers, vooral

aan dames is gebrek. De kosten zijn
per ochtend 5 euro en drie halve
uren spelen wordt gegarandeerd. Op
andere dagen tennissen? Dan
bestaat de mogelijkheid om bij
Racket Sport tennisbanen te huren.
Dit kan onder OVAK-voorwaarden,
dat wil zeggen 5 euro per persoon en
alleen als er banen beschikbaar zijn.
Racket Sport is telefonisch bereikbaar via 0297-329970.
Neem voor vragen over OVAK
contact op met Huub Zandvliet via
06-10725638 of met Klaas Maarsen
via 06-12650175

namen worden met gouden letters
toegevoegd aan de rijke historie van
de Poel’s Eye.

inschrijving sluit om 19.30 uur, deelname kost 4 euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Op de website
www.poelseye.nl meer informatie.

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 15 oktober, is weer
een gewone, individuele speelavond
in de sporthal aan de Edisonstraat.
Elke darter kan zonder opgave vooraf
meedoen. De Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus.
Iedereen speelt door elkaar, maar
dankzij het vier niveau systeem komt
iedereen op zijn eigen niveau
terecht. Het motto van de Poel’s Eye;
zoveel als mogelijk darten, op zoveel
als mogelijk het eigen niveau. De

De winnaars van het koppeltoernooi
Dylan en Wessel. Rechts: Jonny en
Floortje.

