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Regio - Huis-aan-huisbladen 
bereiken het grootste publiek, 
gevolgd door regionale publieke 
omroepen en regionale dagbladen. 
Dat blijkt uit recent onderzoek van 
het Commissariaat voor de Media. 
Het onderzoek is uitgevoerd onder 
ruim tienduizend Nederlanders van 
zestien jaar en ouder. Het huis-aan-
huisblad weet volgens de onderzoe-
kers ook burgers te bereiken die 
minder geïnteresseerd zijn in 
gemeentenieuws. Huis-aan-huis-
kranten worden door de meeste 
respondenten gezien als ‘belang-
rijkste informatiebron’. Niet eerder is 
het gebruik van lokale informatie-
bronnen voor alle online en o�ine 
geconsumeerde mediakanalen in 
deze omvang en representatief voor 
alle streken in Nederland in kaart 
gebracht.

‘Grote interesse in lokaal nieuws’
Een grote meerderheid van de 
Nederlanders is geïnteresseerd in 
lokaal nieuws, zo blijkt uit het 
rapport. Van de ondervraagden is 46 
procent ‘buitengewoon geïnteres-

seerd’ in wat er in de (eigen) 
gemeente speelt. Nog eens 43 
procent is ‘enigszins geïnteresseerd’. 
Meer dan de helft van alle respon-
denten zegt wekelijks een huis-aan-
huisblad te lezen. Vooral Nederlan-
ders van 35 jaar en ouder geven de 
voorkeur aan huis-aan-huiskranten. 

‘Bevestiging’
Het bestuur van de Nederlandse 
Nieuwsblad Pers (NNP) is blij met de 
uitkomst van het onderzoek en 
noemt het ‘precies wat we nodig 
hebben’. Volgens staatssecretaris 
Gunay Uslu (Cultuur en Media) laat 
de uitkomst zien dat lokale media 
‘een belangrijk onderdeel zijn van 
het leven van mensen’. “Het is een 
bevestiging van wat we al wisten.”
Het Commissariaat voor de Media 
houdt toezicht op de naleving van de 
Mediawet en de Wet op de vaste 
boekenprijs. Hiermee beschermt het 
Commissariaat de onafhankelijkheid, 
pluriformiteit en toegankelijkheid 
van het media-aanbod en onder-
steunt daarmee de 
informatievrijheid.

Huis-aan-huiskranten bereiken 
het grootste publiek

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan 
in deze gevallen hulp bieden voor 
kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
Dit kan door de contributie of 
lidmaatschap te betalen en in 
sommige gevallen ook andere beno-
digdheden, zoals sportkleding of 
attributen. “Voetballen, dansen of 
muziek maken is heel belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen. Op 
een club maken ze vrienden, doen ze 
verschillende vaardigheden op en 
leren ze rekening te houden met 
elkaar. Wij willen dat alle kinderen 
hieraan kunnen meedoen, ook als 
kinderen opgroeien in een gezin met 
een laag inkomen. We begrijpen dat 
nu alles duurder wordt, dat niet altijd 

meevalt. Met hulp van het Jeugd-
fonds kunnen de kinderen toch naar 
hun clubs, zodat zij hun sport en 
cultuur niet hoeven te missen”, aldus 
de wethouders Bart Kabout (Sport en 
Jeugd) en Willem Kikkert (Kunst en 
cultuur). 

Aanvraag
Een aanvraag indienen bij het Jeugd-
fonds gaat via een tussenpersoon die 
professioneel betrokken is bij het 
gezin. Dit kan iemand zijn die werkt 
in het onderwijs, hulpverlening, 
welzijn of gezondheidszorg. Bijvoor-
beeld een leerkracht, maatschappe-
lijk werker of een buurtsportcoach. 
Ouders kunnen zelf geen aanvraag 

indienen. De tussenpersoon dient via 
de website www.allekinderen-
doenmee.nl een aanvraag in en 
beoordeelt zelf of ouders in aanmer-
king komen voor een vergoeding. Er 
vindt geen o�ciële check plaats van 
het inkomen. De tussenpersoon 
motiveert de aanvraag door globale 
informatie te geven over de �nan-
ciële situatie van de ouders. 
Kinderen tot 17 jaar die wonen in de 
gemeente Aalsmeer kunnen gebruik-
maken van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Per kind kan er één sport- en 
één cultuuractiviteit per 12 maanden 
worden aangevraagd. De benodigde 
contributie of lidmaatschap wordt 
voor één jaar betaald. Daarnaast 
wordt maximaal 100 euro vergoed 
aan benodigde sport- of cultuurat-
tributen. Er kan voor meerdere 
kinderen uit een gezin een aanvraag 
worden ingediend. 

Alle kinderen in Aalsmeer kunnen 
meedoen aan sport en cultuur
Aalsmeer - De energiecrisis en hoge in�atie zorgen ook in Aalsmeer voor 
�nanciële problemen bij steeds meer gezinnen. Hierdoor moeten ouders 
soms bezuinigen op sportclubs, dans, muziek of tekenles voor hun 
kinderen. 

Aalsmeer - Niet alleen kinderboer-
derij Boerenvreugd heeft een mooi 
bedrag gekregen via de Rabo Club 
Support actie, ook de Historische 
mocht een ‘�inke’ cheque in 
ontvangst nemen. Een bedrag van 
2.528,65 euro is overhandigd aan het 
bestuur van het tuinbouwmuseum. 
Het bedrag gaat aangewend worden 
voor het vervangen van de oude 
draaiplank op de Historische tuin. 
Van de honderden draaiplanken, die 
er ooit in Aalsmeer waren, is het 
exemplaar op de Tuin één van de 
laatste. Ze werden gebruikt om bij 
het vervoer van planten en bloemen 
over het water makkelijk door te 
kunnen varen. De draaiplank draaide 

namelijk vanzelf open wanneer er 
zachtjes tegenaan gevaren werd. De 
draaiplank op de Tuin is zo’n veertig 
jaar oud en aan vervanging toe, de 
gift van de Rabo Club Support actie 
komt dus goed van pas. 

Bijdrage voor Oosterbad
Ook het Oosterbad is getrakteerd 
door de Rabo Club Support actie. Het 
natuurbad heeft een bedrag van 
ruim 1.500 euro gekregen. De 
cheque is door bestuursleden Dirk 
Piet, Jan Noordhoek en Goos Bartels 
dankbaar in ontvangst genomen. Het 
geld gaat onder andere besteed 
worden aan jaarlijkse 
onderhoudswerkzaamheden.

Rabo Club Support: Nieuwe 
draaiplank Historische Tuin Jongetje met knie 

vast in klimtoestel
Aalsmeer - Zondag 9 oktober 
rond twee uur in de middag 
werd de Brandweer van Aals-
meer gealarmeerd voor een 
overige hulpverlening aan de 
Atalantalaan. Een jongetje van 
acht jaar was met zijn knie vast 
komen te zitten in een klimtoe-
stel. De brandweerlieden 
hebben ter plaatse een onder-
deel van het toestel losgedraaid, 
zodat de knie vrij kwam. De 
jongen heeft niets aan het inci-
dent overgehouden.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 16 OKTOBER

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

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

diensten om 10u. met ds. D. 
Quant uit Houten en 16.30u. met 
student R. van der Linden uit 
Apeldoorn.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dienst 
om 10u. met ds. J. Trommel uit 
Ter Aar.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
st. Vrienden van Mikondo. 

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. G. 
Frederikze. Info: http://pgAals-
meer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. Rob Honds-
merk uit Dordrecht. Organist: 
Rogier Postma. Zie: hervorm-
daalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Margreet 
Zandbergen. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 16.30u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag 9.30u. Eucharistieviering 
en om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka. 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met pastor A. 
Cremer uit Kudelstaart. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

lantenve  Ti  met actie 
voor alleenstaande senioren

Aalsmeer - De bladeren worden 
bruin, oranje en geel en vallen van de 
bomen. Bij het Klieder Zin Oogstfeest 
is het thema deze keer ‘Herfst-
schatten’. Wil je knutselen, ga je voor 
de speurtocht, of wil je liever kleien? 
Dat kan allemaal en meer! Nelleke de 
Graa� vertelt weer een mooi verhaal. 
Het Kliederen gebeurt op basis van 
inloop en is voor jong en oud. 
Belangstellenden zijn zondag 16 

oktober welkom vanaf 14.00 uur. 
Later aanschuiven mag zeker. Van 
15.30 tot 16.00 uur is de viering. Bij 
de Klieder Zin gaat het om de verbin-
ding met elkaar, van elkaar leren en 
samen ontdekken. Het Oogstfeest is 
bij de Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Kijk voor meer infor-
matie op: www.dgaalsmeer.nl of 
stuur een mail naar Nelleke de Graa� 
via zondagsschool@dgaalsmeer.nl. 

Zondag Klieder Zin Oogstfeest 
i  s e inde emeente 

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 5 
oktober vond in de raadskelder van 
het gemeentehuis weer de jaarlijkse 
presentatieavond van Stichting 
Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer(OSA) plaats. Diverse stands 
van organisaties als Doopsgezind 
wereldwerk, Stichting Kinderhulp 
Afrika, Stichting GA, ZWO Open 
Hofkerk, Nepal Bene�et en Heart-
4Children waren aanwezig.
Wethouder Willem Kikkert sprak over 
het belang dat de gemeente hecht 

aan betrokkenheid van de Aals-
meerse burgers bij projecten op het 
gebied van ontwikkelingssamenwer-
king. De Open Hofkerk deed verslag 
van een project in Kenia betre�ende 
een dovenschool en Stichting GA 
presenteerde een project in de Filip-
pijnen. Bent /jij bezig of voornemens 
een project in een ontwikkelingsland 
te steunen? Vergeet dan niet subsidie 
bij de gemeente (OSA) aan te vragen! 
Kijk voor de voorwaarden en meer 
informatie op www.osa-aalsmeer.nl

eel in matie ve  ecten 
tijdens presentatieavond OSA

Aalsmeer - Op zaterdag 29 oktober gaan 
de scouts van Ti�o weer langs de deuren 
om plantjes te verkopen. De senioren in 
Aalsmeer worden tijdens deze planten-
actie niet vergeten. Aan kopers wordt 
gevraagd een extra donatie te doen, 
zodat alleenstaande senioren in Aalsmeer 
en Kudelstaart gratis getrakteerd kunnen 
worden op een groen of bloeiend plantje. 
De afgelopen twee jaar heeft de scou-
tinggroep meer dan 800 plantjes aan 
ouderen mogen uitdelen. Helpt u/jij mee 
om ouderen ook dit jaar te verrassen? 
Doneren kan door 5 euro over te maken 
op rekeningnummer NL89 RABO0189 
5342 22 ten name van Scoutinggroep 
Ti�o onder vermelding van Pba Ti�o 
donatie ouderen. Of ga naar www.ti�o.nl 
en doneer 5 euro door de QR code op de 
foto te scannen. Zo kunnen de scouts van 
Ti�o alleenstaande senioren in Aalsmeer 
en Kudelstaart weer blij maken een 

plantje. Doneren kan tot 27 oktober. Met 
de verkoop van plantjes zamelt Ti�o geld 
in voor de activiteiten van de speltakken 
en voor het onderhoud aan de boten. 
Naast huis-aan-huis gaan op zaterdag 29 
oktober ook planten verkocht worden 
vanaf drie vaste plaatsen, bij Winkelcen-
trum Kudelstaart, op het Praamplein 
naast de geldmaat en bij Hoogvliet aan 
de Aalsmeerderweg.

Van wie is deze 
zwarte boskat?
Aalsmeer - Al wekenlang loopt er 
een zwarte boskat in de buurt van de 
Stommeerweg ter hoogte van de 
huizen 117 tot en met 135, zoekend 
naar een nieuw huis? Hij of zij ligt 
vaak in het stro bij de konijnen. De 
dierenbescherming kan het moge-
lijke baasje van deze kat achterhalen 
als de chip kan worden uitgelezen. 
Maar dan moet deze zoekende ziel 
wel te vangen zijn en dat is tot nu toe 
niet gelukt. Weet u meer? Bel gerust: 
06-25058870, Sietske Bon.

Inmiddels zijn de opstallen van de apotheek in de Kastanjelaan gesloopt. 

INGEZONDEN

Aalsmeer - Op maandag 3 oktober heeft er een hoorzitting plaatsge-
vonden over het bezwaar van bewoners tegen de verleende bouwver-
gunning voor de realisatie van een gezondheidscentrum met daarboven 
zes appartementen op de hoek van de Kastanjelaan met de Ophelialaan. 
Nadat eenieder zijn standpunten op het bezwaar nogmaals hadden 
toegespitst kwam de beoordelaar van de gemeente aan het woord. Deze 
gaf aan dat alle bezwaren min of meer ongegrond waren en de oorspron-
kelijke conclusies correct waren ingevuld. Ondanks een wel heel bijzon-
dere interpretatie van de parkeernorm en autobewegingen. De gemeente 
bleef bij het standpunt dat er in het plan een overschot aan parkeer-
plaatsen is. Zo ging het eigenlijk met ieder argument. Hogere bebouwing, 
massaliteit en aantasting van het dorpse karakter van dit beschermd 
dorpsgezicht werden van tafel geveegd als niet relevant. Echt een bizarre 
vertoning. Het gedoe met verschillende dossiers, als vertrekpunt, was het 
toppunt. Kort voor de hoorzitting bleek dat er een geheel nieuw dossier 
was aangemaakt. Compleet anders als basis, waarop het bezwaarschrift 
was geschreven. Het verzoek voor uitstel, om de twee dossiers te kunnen 
vergelijken, werd direct afgewezen. De indruk bestaat dat de gemeente 
alle normen en procedures op de voor hun gunstigste manier aan het 
uitleggen is. De burger wordt totaal genegeerd. Bovendien is er door de 
gemeente op geen enkele wijze verantwoording afgelegd voor de vragen 
zoals deze zijn gesteld over bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen en 
de afwijkingen op het bestemmingsplan. De gemeente gaf op bijna alle 
punten niet thuis. Dan te bedenken dat de directe naaste bewoners al 
drie jaar ervaren dat de gemeente deze vergunning kost wat kost wil 
verlenen. Zelfs het BLVC-plan met hierin de meest normale afspraken 
tussen de opdrachtgever van een bouwplan en de directe omgeving, 
voor wat betreft bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communi-
catie, kwam niet aan de orde. De beslissende ambtenaren hadden hier 
zelfs nog nooit van gehoord. Een tenenkrommende belevenis. 

Bewoners omgeving Kastanjelaan, Pieter Mäkel. 
Email: pietermaekel1950@gmail.com

Hoorziting gezondheidscentrum 
Kastanjelaan: Tenenkrommend
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AGENDA

DONDERDAG 13 OKTOBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

* Laatste �etstocht van het 
seizoen voor OVAK-leden. Start 
10.30u. bij ‘t Wapen, Dorpsstraat.

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Schaken op elk niveau bij Schaak-
club Westeinder in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 14 OKTOBER:
* Nieuwe expositie ‘Helden in de 

Jeugdzorg’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: vrijdag t/m 
zondag 14-17u.

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

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

* Blindkoppeltoernooi bij dartclub 
Poel’s Eye in Proosdijhal, Kudel-
staart. Inschrijven tot 20u.

* Bandbrouwerij met optreden 
Sixty-P in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u.

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

ZATERDAG 15 OKTOBER:
* Postzegel(ruil)beurs in Parochie-

huis, Gerberastraat, 9.30-15u.
* Klaverjas kwartmarathon in 

buurthuis Hornmeer, 10-16u.
* Biljart Toernooi in café Sport-

zicht, Sportlaan. Ook zondag. 
Beide dagen vanaf 10u. 

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

* Tweedehandskledingbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart. Verkoop 
van 10.30 tot 12.30u.

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

* Presentatie Dirk Postma over 
Amsterdamse School in biblio-
theek Marktstraat, 15 tot 16.30u.

* Greenday Undercoversessie in 
The Shack, Oude Meer v/a 16u.

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

* Optreden de Hucksters in café 
Sportzicht vanaf 21u.

* Coverband RSON live in café 
Joppe, Weteringstraat, 21.30u.

ZONDAG 16 OKTOBER:
* Oogstfeest bij Doopsgezinde 

Gemeente, Zijdstraat v/a 14u.
* Trio Trabant live in De Reede, 

Rijsenhout vanaf 14u.
* Watertoren open voor publiek 

van 13 tot 17u. Ook 23 oktober.

MAANDAG 17 OKTOBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

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

DINSDAG 18 OKTOBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

* Lezing Digitalisering in de zorg 
voor 55+ in bibliotheek Markt-
straat van 11 tot 12.30u.

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

* Stormbaan voor groepen 6 t/m 8 
in Proosdijhal van 16 tot 17u.

WOENSDAG 19 OKTOBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

rina Amalialaan vanaf 9.30u.
* Sport & Spelinstuif voor jeugd 

t/m 12jr. van 9.30 tot 12u. 
sporthal De Waterlelie, Dreef.

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

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

* Film ‘De vogelwachter’ in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 15u.

* Stormbaan voor groepen 7 en 8 
in De Bloemhof, 16.30 tot 
17.30u. Voor middelbare scholen 
van 18.30 tot 19.30u.

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

DONDERDAG 20 OKTOBER:
* Ouderensoos 55+ in het Middel-

punt, Wilhelminastraat, 13.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, 

Rijsenhout, 19.30 tot 22.30u.
* Klaverjassen bij Oostend in het 

Middelpunt vanaf 20u.

VRIJDAG 21 OKTOBER:
* Trio Centella, klassiek concert in 

Flower Art Museum vanaf 20u.

ZATERDAG 22 OKTOBER:
* Verkoop boeken en modelwa-

gens bij Crash Museum in Aals-
meerderbrug v/a 10.30u.

* Discozwemmen in De Waterlelie, 
van 16.30 tot 19u. voor peuters 
t/m 5 jr, van 19 tot 21u. voor 
jeugd 6-12jr.

* Psalmenconcert ACOV in 
Ontmoetingskerk Rijsenhout 
vanaf 20.15u. Inloop v/a 19.30u.

* Discoavond in brasserie Oevers, 
Kudelstaart vanaf 22u.

Rijsenhout - Het Zondagmiddagpo-
dium presenteert op 16 oktober om 
14.00 uur het Trio Trabant met muziek 
en dans uit Zuidwest Zigeunië in 
Dorpshuis De Reede aan de Schouw-
straat 14. Muziek en dans uit het 
gebied, waar de Trabant rond reed en 
nog steeds rondrijdt en waarmee de 
streek Hongarije, Transsylvanië en 
Roemenië wordt bedoeld. Dit is ook 
het gebied waar veel zigeunermuziek 
wordt gespeeld. Muziek die in één 
optreden samenkomt. Het trio speelt 
hartstochtelijke melodieën, strakke 
ritmes in een soms overdonderd 
tempo en begeleidt dansparen met 

dansen uit dezelfde streek. Beurtelings 
klinken viool, zang, klarinet, taragot 
(houten klarinet/sopraansaxofoon) of 
accordeon, begeleid door contrabas, 
kanna (metalen waterkan) of gitaar in 
een aantrekkelijke afwisseling van 
stijlen en bezetting. Eén of twee 
dansparen van het Karpaten Ensemble 
zullen de Oost-Europese sfeer nog 
verder verhogen door in traditionele 
kleding verschillende volksdansen uit 
te voeren. Kaarten à 5 euro, inclusief 
een kopje ko�e of thee, zijn zolang de 
voorraad strekt, vanaf een half uur 
voor aanvang verkrijgbaar aan de zaal. 
Reserveren van toegangskaarten en 

Trio Trabant met muziek en 
dans uit Zuidwest Zigeunië

vervoer met RegioRijder is mogelijk op 
vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij Meer-
Waarde via telefoonnummer 
023–5698873 of stuur een e-mail vóór 
vrijdag 9.00 uur naar: zondagmiddag-
podium@meerwaarde.nl.

Oude Meer - Green Day maakte de 
punk-rockmuziekstijl wereldwijd 
populair. Reden genoeg voor een 
eerbetoon aan deze band die wereld-
wijd meer dan 65 miljoen albums 
verkocht en vijf Grammy Awards 
heeft gewonnen. Op zaterdag-
middag 15 oktober brengen vier te 
gekke muzikanten een fantastische 
ode aan deze immens populaire 
Amerikaanse rockband. Drie jaar 
geleden stond deze undercover-
sessie al op podium in The Shack en 
de band maakte toen een diepe 

indruk op het publiek. Zaterdag 
komen ze het nog eens ‘dunnetjes’ 
overdoen met Chris van der Meer 
(drums), Loek Hauwert (gitaar en 
vocals), Frans Molenaar (gitaar) en 
Hidde Roorda (bas). Showtime vanaf 
16.00 uur Entree 15 euro. Het 
optreden op zondag 16 oktober in 
The Shack is uitverkocht!

The Unoriginals en Little Hat
The Unoriginals is een unieke samen-
werking van topmuzikanten uit de 
Nederlandse rockscene en speelt de 

Ode aan rockband Green Day 
zaterdag in The Shack

mooiste pop- en rockcovers. Zater-
dagmiddag 22 oktober vanaf 16.00 
uur in The Shack. Twee weken 
geleden werd Little Hat terecht 
uitgeroepen tot winnaar van The 
Dutch Blues Challenge in Nieuw 
Vennep. Zondag 23 oktober staat de 
band in The Shack. Eindelijk weer een 
Nederlandse band die een zaal kan 
laten ontplo�en. Stil blijven zitten bij 
deze band wordt een hels karwei.
Reserveren voor concerten is niet 
verplicht maar wel mogelijk. Stuur 
dan even een mail naar info@the-
shack.info. Alle verdere informatie en 
het volledige programma is te vinden 
op: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Aalsmeer - Vrijdag 14 oktober speelt 
het Amstelveense Sixty-P tijdens de 
Bandbrouwerij op het podium. Deze 
band bruist van het muzikale talent en 
speelt een aanstekelijk repertoire met 
lekkere popnummers, soms is het inge-
togen, dan swingt het weer, het gaat 
alle kanten op dus voor elke muzieklief-
hebber een aanrader om te komen zien 
en horen! Het is Bandbrouwerij, dus 
uiteraard kan er ook gejamd worden in 
de oefenruimtes van N201 en vanaf 
deze week is het centrum aan de Zwar-

teweg vrijdags langer open, namelijk 
tot 3.00 uur. In het café kan niet meer 
gejamd worden, dat is geopend als café 
om te darten, een drankje te doen of 
een lekker hapje van de kleine kaart te 
eten. Regelmatig zullen er dj’s draaien 
of je kunt zelf de muziek uitkiezen via 
de laptop en je eigen muziek 
toevoegen aan de playlist. De entree is 
gratis, N201 is open vanaf 20.00 uur. 
Meer info, foto’s �lmpjes en de agenda 
zijn te vinden op de Facebookpagina 
van De Bandbrouwerij.

Vrijdag Bandbrouwerij in N201 
met optreden Sixty-P

Coverband RSON 
live in Joppe

Aalsmeer - Aanstaande 
zaterdag 15 oktober is er weer 
livemuziek in café Joppe in de 
Weteringstraat. De band RSON 
komt trakteren op onvervalste 
rockenergie, vette rockri�s en 
gave meezingnummers. Deze 
krachtige coverband bestaat uit 
zes professionele muzikanten 
uit Amsterdam en omgeving 
die samen meer dan honderd 
jaar bühne ervaring bieden. 
RSON is Jimmy (drums), Hans 
(bas), Eric (gitaar), Maarten 
(toetsen), Bart (zang) en Sonja 
(zang). Het repertoire bestaat 
uit een mix van bekende en 
verrassende pop- en rockcovers 
uit de jaren zeventig tot 
negentig die moeiteloos afge-
wisseld worden met hits van nu. 
RSON biedt een gevarieerd 
repertoire op hoog niveau en 
staat garant voor een te gekke 
avond. De muzikanten stralen 
enthousiasme uit en weten het 
publiek te boeien. Dat is de 
gouden formule van RSON. 
Kom kijken, luisteren en 
meezingen. Aanvang rond 
21.30 uur, toegang gratis.STAGE

MUSIC SHOP
Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Cabaret met Kees van 
Amstel in Bacchus
Aalsmeer - Vluchtweg altijd vrij-
houden: een wijs advies van Kees van 
Amstel. De cabaretier ontwijkt liever 
elke vorm van confrontatie. Niet 

vechten, maar vluchten. Naar een 
tropisch oord, het plaatselijke theater 
of in zijn hoofd. Kees vlucht ook 
graag, maar dan voor z’n plezier. Zin 
om even te vluchten? Kom dan 
aanstaande zaterdag 15 oktober naar 
KCA in Bacchus, want in de vierde 

solovoorstelling van Kees van Amsel 
ga je weer van alles meemaken. En 
lachen om de show vol knotsgekke 
verhalen. Aanvang is 20.30 uur in het 
culturele café in de Gerberastraat. 
Kaarten zijn te koop in de ticketshop 
op de site van KCA.
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Aalsmeer - Zaterdag 15 oktober 
organiseert Senioren Aalsmeer en 
Kudelstaart in samenwerking met de 
bibliotheek een presentatie over de 
bijzonder architectuur van de 
Amsterdamse School. Architect Dirk 
Postma - werkend en wonend in 
Aalsmeer - vertelt aan de hand van 
beeldmateriaal over zijn fascinatie 
voor Het Schip, een bijzonder woon-
gebouw in Amsterdam. Daarnaast 
toont hij hoe de Amsterdamse 
School zich verhoudt ten opzichte 
van de abstracte vormgeving van de 
stijl waarvan Mondriaan en Rietveld 
wel de meest bekendste namen zijn. 
Ook Aalsmeer bezit gerealiseerde 
werk van de architect Michel de 
Klerk.

Toevallige ontdekking
Eigenlijk was Het Schip een toeval-
lige ‘herontdekking’, mede gevoed 
door zijn belangstelling voor het 
werk van kunstenaar Martijn Sand-
berg. Postma zegt er zelf het 
volgende over: “Na een bezoek aan 
een recent opgeleverd woningbouw-

project in de Spaarndammerbuurt in 
Amsterdam waar Martijn Sandberg 
zijn kunstwerk in geïntegreerd heeft, 
liep ik daar nog even rond en stuitte 
op Het Schip van Michel de Klerk. 
Een monument uit de periode van 
het begin van de sociale woning-
bouw begin 1900 en het icoon van 
het gedachtegoed van de ‘Fantasie-
vollen’, zoals de architecten van de 
Amsterdamse School zich zelf 
noemden. Bakstenen lijken van 
rubber, niets is qua vorm onmogelijk 
in dit prachtige voorbeeld van 
versteend expressionisme. Mijn reis 
eindigt nota bene in Aalsmeer, waar 
wij in ons dorp ook twee prachtige 
voorbeelden van deze architectuur-
stroming kunnen aanschouwen.”
Dirk vertelt over zijn reis op zaterdag 
15 oktober van 15.00 tot 16.30 uur in 
de bibliotheek in de Marktstraat, in 
gebouw De Oude Veiling. De 
toegang is gratis en iedereen kan 
aanschuiven zolang er plaats is. Voor 
wie zich vooraf via jsoosterloo36@
gmail.com aanmeldt, wordt een stoel 
gereserveerd.

Presentatie Dirk Postma over 
de Amsterdamse School

Aalsmeer - Tijdens de uitreiking van 
de cheques van de Rabo CLub 
Support actie afgelopen zaterdag 8 
oktober werd kinderboerderij 
Boerenvreugd blij verrast met een 
prachtig geldbedrag. De vrijwilligers 
van Boerenvreugd mochten net als 
andere organisaties een mooie 
cheque in ontvangst nemen. Het 
bestuur van de kinderboerderij heeft 
de wens om een nieuw pluimveever-
blijf te bouwen en het geld zal 
besteed worden aan de realisatie 
hiervan. De bestaande kippenhokken 
zijn aan vervanging toe. De heer-
sende vogelgriep heeft ervoor 
gezorgd dat er moest worden nage-
dacht over een betere, ruimere huis-
vesting voor de dieren. Door steeds 
nieuwe uitbraken van vogelgriep in 
Nederland wordt de ophokplicht 
door de overheid steeds verlengd. 
Voor het bestuur een reden om aan 

de slag te gaan met de plannen voor 
de bouw van het nieuwe kippen-
duivenhok. Door een nieuw verblijf 
te gaan realiseren zal er voor de 
kippen meer ruimte zijn op het 
moment dat ze opgehokt moeten 
zitten. De eerste tekeningen zijn 
inmiddels gemaakt en de plannen 
gaan steeds meer vorm krijgen. Het 
verblijf gaat bestaan uit twee kippen-
verblijven en een verblijf voor de 
duiven. Ook komt er een educatief 
gedeelte. Bij het ontwerp wordt reke-
ning gehouden met de OTT boeren 
en boerinnen en de vrijwilligers. Zij 
moeten zo gemakkelijk mogelijk de 
dieren kunnen verzorgen. 
Tijdens de Rabo Club Support actie 
hebben veel leden van de Rabobank 
hun stem uitgebracht op Boeren-
vreugd. De cheque voor de boerderij 
bedroeg maar liefst 3962,72 euro. 
Het bestuur en de vrijwilligers van de 

Boerenvreugd blij verrast met 
cheque van RaboClubSupport

 Diana de Groot en Wim Appelman 
met de cheque voor Boerenvreugd die 
zij in ontvangst mochten nemen bij de 
uitreiking van de Rabo Club Support 
actie.

Aalsmeer - Verenigingen en stich-
tingen die mee hebben gedaan aan 
de Rabo Club Support actie waren 
afgelopen zaterdag 8 oktober uitge-
nodigd om naar hockeyclub Qui Vive 
in De Kwakel te komen voor de 
uitreiking van de cheques. Na een 
korte toespraak van de directeur van 
de Rabobank werden de cheques 
uitgereikt. Stichting Buurthuis Horn-
meer heeft een mooi bedrag 
ontvangen. Met deze 993,35 euro 
kan een start gemaakt worden met 
het vernieuwen en renoveren van de 
sanitaire voorzieningen en de bar. De 
Stichting wil iedereen, die op buurt-
huis Hornmeer heeft gestemd, harte-
lijk bedankten.

Cheque van Rabo Club Support 
voor vernieuwing in Buurthuis

Vrijwilligers Theo Bergonje, Lianne 
Schouten en Joëlle Rosenboom van 
Stichting Buurthuis Hornmeer met de 
gekregen cheque van de Rabo Club 
Support actie. 

Aalsmeerse boerderij zijn dankbaar 
voor dit mooie bedrag en ook trots 
dat zoveel leden hun stem op de 
boerderij hebben uitgebracht. De 
realisatie van het dierenverblijf is 
dankzij de Rabo Club Support actie 
weer een stap dichterbij!

Aalsmeer – Vrijdagavond 7 oktober 
was de kaartverkoop voor de grote 
Sinterklaasbingo en deze après ski 
bingo bij café Vleghaar trok veel 
belangstellenden. Zoveel zelfs dat 
binnen een klein uur alle 600 kaarten 
uitverkocht waren. Al ver voor de 
verkooptijd van half acht waren lief-
hebbers van bingo en dit altijd hilari-
sche feestje naar het café gekomen 

om maar verzekerd te zijn van 
kaarten. Sinterklaas en de Hoofdpiet 
waren speciaal uit Spanje gekomen 
om bij de verkoop aanwezig te zijn. 
“Ik voor de gezelligheid, Piet om te 
kijken of alles eerlijk verloopt”, aldus 
de Sint in een reactie. De twee zeiden 
verder al uit te kijken naar de tiende 
Sintbingo op zaterdag 10 december 
in Studio’s Aalsmeer. Vanwege het 

Kaarten voor Sinterklaasbingo 
binnen klein uur uitverkocht

Foto’s: www.kicksfotos.nl

jubileum wordt het een speciale 
editie met nieuwe Sinterklazen en 
geweldige prijzen. Een groot 
gedeelte van de opbrengst gaat 
geschonken worden aan het Emma 
Thuis Team.

Intocht 
De Sintbingo is voor oudere inwo-
ners, maar uiteraard zal er ook alle 
aandacht zijn voor de kinderen in 
Aalsmeer en omstreken, zo bena-
drukken Sinterklaas en de Hoofdpiet. 
“We vertrekken nu weer naar Spanje, 
maar op de derde zaterdag in 
november komen we terug en hopen 
op een grootse ontvangst tijdens de 
intocht door alle kinderen. Hier 
hebben wij ook al heel veel zin in!”

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8 
oktober waren ongeveer veertig 
deelnemers van de maaltijdservice 
‘Tafeltje Dekje’ te gast bij Stichting 
SAM die een gezellige middag geor-
ganiseerd had in de prachtige 
kantine van Kwekerij Bunnik in De 
Kwakel. Een aantal dagen per week 

krijgen de deelnemers van de 
‘Tafeltje Dekje service’ hun maal-
tijden thuisbezorgd en doorgaans 
eten ze dan alleen. De gezamenlijke 
lunch van Stichting SAM stelt de 
mensen in de gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en gezellig te kunnen 
bijpraten en contacten te leggen. Na 

Deelnemers ‘Tafeltje Dekje’ te 
gast bij Stichting SAM

de ontvangst met ko�e, thee en 
diverse soorten koekjes werd de helft 
van de deelnemers uitgenodigd om 
onder leiding van Siegfried Bunnik 
een stukje het bedrijf in te lopen 
waar ze werden voorgelicht over de 
teelt van Bromelia’s. Ondertussen 
boog de andere helft van de aanwe-
zigen zich over de kaarten van de 
muzikale quiz die de Jongerengroep 
van Stichting SAM had samenge-
steld. De quiz bestond uit het beluis-
teren van ‘liedjes uit de oude doos’ 
die men moest noteren op het quiz-
formulier. Voor de winnaars van de 
quiz hadden de Jongeren leuke 
prijsjes beschikbaar. Rond drie uur 
werden alle gasten, die voor hun 
vertrek van de heer en mevrouw 
Bunnik nog een schitterende plant 
meekregen, door een aantal vrijwil-
ligers weer naar huis gebracht. 
Onderweg kregen de chau�eurs te 
horen hoe geweldig men het had 
gehad en hoe dankbaar allen waren 
voor alles wat er die middag voor ze 
gedaan was. Meer over Stichting 
SAM op www.stichtingsam.eu

Aalsmeer - Erik Kreike en Anna Maria 
Giannattasio zorgden zondag 9 
oktober voor een Aalsmeers tintje bij 
de wereldrecordpoging podcast 
maken tijdens de Dutch Media Week 
in Beeld & Geluid in Hilversum. 
Onderwerpen waren de lokale 
omroep Radio Aalsmeer en er was 
een Aalsmeerse primeur. Onderdeel 
van deze wereldrecordpoging was 
namelijk de start van de ‘Praam en 
Penta Podcast’ waar menig Pramen-
raceteam veel plezier aan zal 
beleven. Deze podcast over de 
beroemde Pramenrace is in 

Hilversum gelanceerd en heeft bijge-
dragen aan een geslaagd wereldre-
cord. Onder het motto ‘ Hyperlokaal 
Aalsmeer’ vulden en Erik en Anna 
Maria een uur van de langste podcast 
ter wereld met Aalsmeerse thema’s. 
Aan bod kwam vrijwilligerswerk, de 
magie van het maken van lokale 
radio, de historie van de Pramenrace, 
de Dippers en natuurlijk het geluid 
van een echte Penta. 
De Praam en Penta Podcast zal in 
aanloop van de feestweek en 
Pramenrace in 2023 première gaan 
op Radio Aalsmeer.

Wereldrecord podcast maken 
met een Aalsmeers tintje





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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
13 oktober 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJ HOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Bogo Gonzalo L.M. 23-03-1986 05-10-2022
Gibin E. 19-05-1994 05-10-2022
Grudziński D.W. 15-06-1974 05-10-2022
Jarosiński B.L. 08-12-1990 05-10-2022

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

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
voornemen

Filei A. 17-08-2002 04-10-2022
Komiati R. 13-02-1983 04-10-2022
Lakdim K. 11-06-1997 04-10-2022
Popovych M. 12-09-1982 04-10-2022
Popovych S. 27-12-1983 04-10-2022

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven. Een eventuele ambtshalve 
wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voor-
zieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. 
Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijf-
plaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen 
met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het 
is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling bur-
gerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen 
reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor 
beroep vatbare beslissing.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z22-079648), het vervan-

gen/vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de 
woning 

-  Darwinstraat 2, 1433 BV, (Z22-079614), het plaatsen van 
een bouwcontainer op de openbare weg van 17 november 
tot en met 31 december 2022 

-  Witteweg 51, 1431 GZ, (Z22-079027), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een cateringbe-
drijf met afhaal- en bezorgservice 

-  Geerland 52, 1433 JS, (Z22-079012), het wijzigen van het 
kozijn in de voorgevel door het verlagen van de borstwe-
ring en het wijzigen van de latei constructie t.p.v. de bij-
keuken 

-  Kudelstaartseweg 115, 1433 GB, (Z22-078655), het bou-
wen van een (vergunningvrije) aanbouw aan de zijkant 
van de woning 

-  Witteweg 50, 1431 GZ, (Z22-078621), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een cateringbe-
drijf (legalisatie) 

-  Zijdstraat 79a, 1431 EB, (Z22-078017), het verplaatsen van 
een interne deur 

-  Zijdstraat 79a, 1431 EB, (Z22-078002), het wijzigen van het 
appartement (legalisatie) 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Uiterweg tegenover nr. 9, (Z22-056313), het verlengen van 

een stalen damwand langs de zuidelijke waterkant. Ver-
zonden: 07 oktober 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Uiterweg 225 ws, 1431 AG, (Z22-054520), het bouwen van 

een vrijstaande woning met bijgebouw, botenhuis, toe-
gangspoort, brug en zitkuil en het aanleggen van een in- 
en uitrit Verzonden: 06 oktober 2022

-  Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-053082), het bouwen 
van een bedrijfsloods van twee verdiepingen en het ver-
breden van bestaande waterwegen Verzonden: 02 sep-
tember 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Hornweg 208, 1432 GS, (Z22-055302), het uitbreiden van 

de woning Verzonden: 05 oktober 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Burgemeester Ho�scholteweg 4, (Z22-041434), het bou-

wen van een magazijn/kantoor en het aanleggen van een 
in- en uitrit. Verzonden: 04 oktober 2022

-  Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-027405), het vervangen van 
de bestaande schuur door een botenhuis met opslagruim-

te/stokkenschuur achter op het erf Verzonden: 07 oktober 
2022

-  Uiterweg 395, 1431 AL, (Z21-039797), het dempen en re-
aliseren/compenseren van water en het aanbrengen van 
beschoeiing. Verzonden: 06 oktober 2022

-  Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-062554), het realiseren van 
een boothuis. Toelichting: tijdens het in behandeling ne-
men van de aanvraag is de omschrijving gewijzigd omdat 
het wijzigen van een aanduidingsvlak ten behoeve van het 
bouwen van een boothuis (bijbehorend bouwwerk) een 
omslachtige procedure is ten behoeve van het verzoek. 
Met een kortere procedure kan medewerking worden ver-
leend aan het realiseren van een boothuis. Verzonden: 06 
oktober 2022

- Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-066572), het vervangen van 
de bestaande brug (oprit). Verzonden: 06 oktober 2022

-  Nicolaas Walensdreef 1, 1431 ML, (Z22-062223), het maken 
van een dakopbouw. Verzonden: 06 oktober 2022

-  Nicolaas Walensdreef 2, 1431 ML, (Z22-062219), het maken 
van een dakopbouw. Verzonden: 06 oktober 2022

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

COLLECTEVERGUNNING (AANVRAGEN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening de volgende collectevergunning is aangevraagd:
- Gehele gemeente (Z22-078515) Huis aan huis collecteren 

op 7 november tot 12 november 2022, ontvangen 5 okto-
ber 2022

TER INZAGE

t/m 11-11-22 verleende omgevingsvergunning inclusief 
het besluit hogere grenswaarden met daar-
bij behorende stukken over Verlengde Mo-
lenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere 
grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 
en 14 (Z20-002569)
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Aalsmeer - De afgelopen 2 jaar kon 
het vanwege corona niet doorgaan, 
maar op 16 november aanstaande 
organiseren de twee Aalsmeerse 
Lionsclubs voor de vijfde keer het 
slimme en gezellige bedrijvenspel 
‘De Slag om Aalsmeer’. Bij dit avond-
vullende bedrijvenspel ligt de nadruk 
op samenwerking, kennis en gezel-
ligheid. De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt 
gespeeld door teams van vijf 
personen. 

Aalsmeer centraal
Vanwege het eerste lustrum wordt 
het een echte ‘Slag om Aalsmeer’ en 
dit jaar het initiatief van Zorgcentrum 
Aelsmeer gesteund om kwetsbare 
ouderen met dementie te onder-
steunen bij hun programma in 
gebouw Irene. Met een hometrainer 
en een scherm kunnen ze een 
virtuele �etstocht maken door Aals-
meer. De netto opbrengst van de 
avond wordt besteed aan de 

Lionsclubs organiseer weer 
‘De Slag om Aalsmeer’ 

Het winnende team van 2019: Multi Supplies met de wisseltrofee.

aanschaf van de benodigde 
apparatuur.

Slim en gezellig bedrijvenspel
Een team kan samengesteld worden 
uit medewerkers van bedrijven, 
verenigingen, organisaties, etc. Er is 
plaats voor 25 teams, voldoende gele-
genheid dus om andere mensen te 
ontmoeten tijdens de borrel, het 
bu�et of na a�oop. Het bedrijvenspel 
zelf vergt de nodige concentratie: 
iedere 4 minuten luidt de bel voor een 
nieuwe vraag. In totaal twintig vragen 
op allerlei gebied en natuurlijk ook 
speci�ek Aalsmeerse. Het best preste-
rende team ontvangt de wisseltrofee 
en natuurlijk ook eeuwige roem! 

Nog enkele tafels
Er zijn nog enkele tafels beschikbaar, 
inschrijven is dus nog mogelijk! 
Kosten voor deelname aan het spel 
inclusief heerlijk bu�et en drankjes 
bedragen per team/tafel van vijf 
personen 555 euro. De ‘Slag om Aals-
meer’ vindt plaats in de kantine van 
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. 
Het programma start om 17.30 uur 
Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op: www.slagomaals-
meer.nl, mail naar deslagomaals-
meer@gmail.com of bel Quinten 
Bunschoten via 06-52078646.

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer – Wat een mooie zomer, de zomer van 2022. We zijn verwend met 
soms tropische temperaturen en uitbundige groei en bloei van �ora en 
fauna. Een klein nadeeltje van dit uitbundige gedoe is dat we met onze sloep 
bijna niet meer door veel slootjes en zelfs niet door de Westeinderdijksloot 
konden varen. Het groen groeide wel erg ver naast de akkers om, overhan-
gend over het water, haar pracht te laten zien. De natuur leek het een beetje 
over te nemen van de recreërende mens. Dat is natuurlijk prachtig en verras-
send. Toch zou het �jn zijn als eiland-eigenaren de iets te enthousiaste wild-
groei een beetje zouden intomen. In vroeger jaren had men de plicht sloten 
om de eilanden ruim en netjes te houden zodat doorvaart mogelijk zou 
blijven. Misschien is die plicht een beetje verwaterd of vergeten. Maar, de 
grote herfstschoonmaak en het winter-klaarmaken van de eilanden gaat 
rond deze tijd beginnen. Laat ik er maar vanuit gaan dat naast het snoeiwerk 
de barbecues, het teveel aan ‘eilandversierselen’, kapotte meubels, blauwe en 
oranje plastic zeilen, enz. ongetwijfeld worden opgeruimd of weggegooid. 
Zo kunnen de watersporters en eilandliefhebbers het voorjaar weer tege-
moet gaan met een opgeruimd landje en opgeruimde geest.

Moerasgebieden
Wat was het �jn al die duizenden mensen te zien genieten op en aan het 
water. Wat was en is het betoverend mooi om het resultaat te zien van het 
werk dit jaar van Stichting de Bovenlanden. Al de akkers die weer teelt-
eiland zijn of herschapen met prachtige natuur. Ik ben gek op alle nieuw 
geschapen moerasgebieden, de wuivende rietmoerassen en de eilandmoe-
rassen met diepe beschoeiing, omrand door stoere boomstammen ter 
bescherming van het gebied. Als je het anker naast zo’n paradijsje uitgooit 
kun je uren genieten van de �ora en fauna op en rond de eilanden. 

De zomer voorbij
Met weemoed zie ik de laatste dat de zomer voorzichtig stapje voor stapje 
afscheid neemt. De dagen worden helaas steeds korter en de avonden killer. 
Op mijn tochten komt de zon niet boven veel bomen uit en de wind wordt 
gemener. De vele regen- en hoosbuien maken het varen ook niet aantrekke-
lijker. Ik wil nu eenmaal niet wennen aan het idee van een voorbije zomer, 
maar ook ik moet eraan geloven...

Positieve energie
Echter, ik kijk er toch ook naar uit; naar de mooie spaarzame zonnige, frisse, 
heerlijk geurende, stille dagen op de Poel; naar de positieve energie die de 
herfst ons brengt. Wat zal het 
zonlicht spelen met de kleurige 
bladeren die, aan het einde van hun 
leven, aan de boom in volle glorie 
ten onder gaan. Wat zal het water 
stormend te pletter slaan op de 
mooie Aalsmeerse boulevard. Wat 
zullen de takken van de bomen 
zwieren en zwaaien. Wat zal het 
glaasje port tijdens een tochtje, met 
mijn kleine aluminium bootje, in de 
frisse koude, smaken. Kom maar op 
heerlijke herfst! 

Reageren? 
bob.plaswijck@planet.nl

Heerlijke herfst

Aalsmeer - De gemeenteraad van 
Aalsmeer heeft op 29 september 
unaniem ingestemd met de plannen 
voor Green Square Business Campus 
(GSBC), een nieuw centrumgebied 
voor Green Park Aalsmeer. Met name 
de hoge duurzaamheidsambitie 
werd door alle partijen omarmd. 
GSBC is een (werk)locatie waar 
lokale, regionale en internationale 
bedrijven zich kunnen vestigen. Met 
veel verschillende voorzieningen, 
waar ook de inwoners van Aalsmeer 
en omstreken gebruik van kunnen 
maken, onderscheidt GSBC van de 
meeste bedrijvenlocaties in de regio. 
Met dit raadsbesluit stemt Aalsmeer 
in met de komst van deze grootscha-
lige gebiedsontwikkeling van maar 
liefst 17 hectare.

Nieuwe levendige (werk)plek
Green Square Business Campus 
(GSBC) komt te liggen in het hart van 
ondernemend Aalsmeer, centraal in 
de Metropool Regio Amsterdam en 
op steenworp afstand van Schiphol. 

Met diverse functies waaronder een 
hotel, light industrial, kantoren, 
bedrijfsruimten en allerlei voorzie-
ningen, wordt dit de nieuwe plek in 
Green Park Aalsmeer om te werken, 
te ondernemen, te leren, te over-
nachten en te recreëren. 

Circulaire gebiedsontwikkeling
Het was al geruime tijd de ambitie 
van de gemeente Aalsmeer om Green 
Square te herontwikkelen tot een 
hoogwaardig duurzaam centrumge-
bied. Zo staan onder andere een 
circulair gebouwde omgeving, een 
duurzaam energiesysteem en een 
klimaatrobuust en groen landschap 
hoog op de agenda. GSBC is door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
aangewezen als één van de landelijke 
pilotprojecten circulaire gebiedsont-
wikkeling. De hoge ambitie op het 
gebied van duurzaamheid is dan ook 
voor veel raadsleden een speerpunt 
en belangrijk argument om de 
plannen van GSBC te steunen. “GSBC 
wordt een ongekend duurzame 

werklocatie. Naast een mix van duur-
zame gebouwen realiseren we ook 
een klimaatadaptieve en biodiverse 
openbare ruimte met veel verblijfs-
kwaliteit”, aldus Robèrt Verheijden 
CEO van Dutch City Development, 
gebiedsontwikkelaar van GSBC. Naast 
het raadsbesluit is ook een motie 
rondom de toename van logistiek 
verkeer in Aalsmeer gemeentebreed 
aangenomen. Het college heeft hier-
over toegezegd nader onderzoek te 
doen naar verkeersbelastende logis-
tieke bedrijvigheid in Aalsmeer en dit 
uit te werken in een 
beleidsdocument.

Eerste ontwikkelingen
Het eerste bouwplan, een logistiek 
centrum, wordt deze maand opgele-
verd. Een tweede logistieke ontwikke-
ling is in aanbouw. De verwachte 
looptijd van de totale gebiedsontwik-
keling bedraagt 5 tot 7 jaar. Belang-
stellenden kunnen meer informatie 
over de gebiedsontwikkeling vinden 
op de website: www.gsbc-aalsmeer.nl.

Green Square Business Campus: 
Werken, leren en recreëren

Aalsmeer - De psalmen van David 
hebben eeuwenlang componisten 
geïnspireerd tot fraaie (en soms zeer 
persoonlijke) composities. De ene 
componist gebruikt hiervoor de origi-
nele psalmtekst, al dan niet in een 
berijming, anderen gebruiken op 
psalmen gebaseerde teksten. Hetzelfde 
geldt ook voor het gebruikte muzikale 
basismateriaal. Waar in de ene compo-
sitie een originele psalmmelodie 
centraal staat, wordt in een andere de 
tekst zo beeldend mogelijk muzikaal 
verwerkt. De Aalsmeerse Christelijke 
Oratorium Vereniging (ACOV) brengt 
op zaterdag 22 oktober een psalmen-
concert waarin al deze verschillende 
aspecten aan bod komen. Rondom 
Psalm 42 van Mendelssohn zijn psalm-
composities uit de afgelopen vier 
eeuwen te horen. Sommige groots en 

feestelijk, zoals Psalm 150 van Cesar 
Franck en Psalm 100 van Vaughan 
Williams, andere ingetogen en intiem 
zoals de ‘The Lord is my shepherd’ van 
John Rutter. In een concert rond 
Mendelssohn’s Psalm 42 mag ook zijn 
geliefde ‘Hör mein Bitten’ niet 
ontbreken. Beide met medewerking 
van sopraan Tessa Maalcke. Tussen de 
werken door zal organist Sander van 
den Houten improvisaties laten horen 
over bekende psalmmelodieën. Voor 
veel mensen die met psalmen zijn 
grootgebracht zal dit concert een feest 
der herkenning zijn. Het geheel staat 
onder leiding van Danny Nooteboom. 
De entree is 16,50 euro. Aanvang 20.15 
uur, inloop vanaf 19.30 met een gratis 
kopje ko�e of thee. Het concert wordt 
gegeven in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf 2 in Rijsenhout.

ACOV brengt psalmenconcert
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Aalsmeer - Stichting Humanitaire 
Hulp Oekraïne heeft vorige week een 
partij niet verkochte kleding tijdens 
een kledingbeurs mogen ophalen. 
Alle kleding is met hulp van vrijwil-
ligers gesorteerd en ingepakt. Vijf 
pallets met kleding en speelgoed 
gaan nu zo snel mogelijk naar 
Oekraïne om te verdelen onder de 
inwoners in het door oorlog geteis-
terde land. De eerste twee pallets 
met kleding en knu�els zijn inmid-
dels op weg naar Oekraïne. Ook in 

het land zelf is de Stichting actief. Zo 
is teamlid Frank Klaassen een week in 
het land bezig geweest met het a�e-
veren van medische benodigdheden 
en generatoren die de Stichting 
gesponsord heeft gekregen. De veld-
hospitals aan de frontlinies kunnen 
deze heel goed gebruiken. De Stich-
ting Humanitaire Hulp Oekraïne is 
dankbaar voor de grootse steun van 
inwoners. Ook hulp bieden? Kijk op 
www.helpoekraine.org voor meer 
informatie. 

Kleding en knuffels voor Oekraïne
KORT

VOLOP FEEST BIJ
 -JARIGE RKDES

Kudelstaart - Dit seizoen is voor 
RKDES dubbel bijzonder. Naast dat 
RKDES 90 jaar bestaat speelt de 
club dit seizoen voor het eerst 
volledig op zaterdag. De eerste 
ervaringen zijn heel positief! Er zijn 
extra vriendenteams gestart en de 
hele zaterdag heerst er een ener-
gieke en gezellige vibe bij de club. 
In de maand oktober doet RKDES 
hier nog een schepje bovenop. Op 
de zaterdagen 15 en 29 oktober 
komt een DJ de sfeer extra opluis-
teren. Kom dus gezellig een keer 
sfeerproeven. RKDES viert ook het 
hele jaar feest ter ere van haar 
90-jarig bestaan. Hierbij mag een 
90’s party natuurlijk niet 
ontbreken. Op zaterdag 29 
oktober speelt de Kudelstaartse 
coverband ‘SuperFriday Music’ 
bekende nummers uit de jaren 
negentig live bij RKDES in de 
kantine aan de Wim Kandreef. 
Vanaf 21.00 uur gaan de deuren 
open en kunnen de beentjes van 
de vloer. ‘SuperFriday Music’ zorgt 
ervoor dat stil zitten of staan geen 
optie is. Iedereen van 18 jaar of 
ouder uit Kudelstaart en wijde 
omstreken is welkom op deze 
feestavond. Kaarten kosten in de 
voorverkoop 10 euro en zijn te 
bestellen via de link op www.
rkdes.nl. Aan de deur zijn op de 
avond zelf ook kaarten te koop, 
dan voor 15 euro.

KLAVERJASSEN RKDES
Kudelstaart - RKDES kent een 
jarenlange traditie van klaver-
jassen in de kantine. Een gezellige 
avond waarbij alle leeftijden een 
gezellig potje kaarten bij de club. 
Ook dit seizoen liggen gedurende 
zes avonden weer de speelkaarten 
op tafel. Vrijdag 28 oktober, 25 
november, 27 januari, 24 maart en 
21 april zijn de reguliere klaverjas-
avonden en op vrijdag 16 
december is er kerstklaverjassen 
met extra veel mooie prijzen! 
Opgeven voor het klaverjassen 
doe je met een viertal en de 
kosten zijn 15 euro in totaal. De 
klaverjasavonden kunnen door 
iedereen uit Kudelstaart en 
omstreken worden bijgewoond. 
Wel even vantevoren aanmelden 
door een mail te sturen aan Erik 
van den Beitel: jordyenroy@
kabelfoon.nl

RKDES N  ROOKVRIJ
Kudelstaart - RKDES is sinds 1 
oktober rookvrij. Sporten is 
gezond, terwijl (mee)roken scha-
delijk is voor de gezondheid. 
Roken en sport passen niet bij 
elkaar. Veel kinderen brengen een 
groot deel van hun vrije tijd door 
op het sportterrein. Daarom vraagt 
RKDES aan iedereen die op het 
sportterrein komt voortaan het 
terrein rookvrij te houden om 
kinderen het goede voorbeeld te 
geven. Iedereen is en blijft welkom 
op het sportterrein, ook rokers! 
Wel vraagt RKDES rokers om 
buiten het terrein en uit het zicht 
te roken. Dit geldt ook voor het 
roken van e-sigaretten en aanver-
wante producten. De aanloop-
route en entree en plekken binnen 
het sportterrein, zoals langs de lijn 
en het terras, zijn rookvrij.

A   LEG
Aalsmeerderbrug - Op donderdag 
20 oktober gaat er een Alpha-cursus 
van start in de Levend Evangelie 
Gemeente. Alpha is voor iedereen 
die wil ontdekken wat het christelijk 
geloof inhoudt. De cursus bestaat uit 
tien interactieve en gezellige bijeen-
komsten. Elke avond komt er een 
ander onderwerp aan bod, zoals: Is er 
meer? Wie is Jezus? Bidden, waarom 

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8 
oktober was er dan eindelijk weer een 
Dance Classics Show met de dj’s Kees, 
Marcel en Jan in The Beach. Een week 
is gewerkt om de veilingzaal om te 
toveren in een discotheek in jaren 
tachtig sfeer met veel discobollen, 
blinkende zonnebrillen, veel lichtde-
coraties en natuurlijk veel platen. 
Thema was dit keer ‘de Pannebar’ en 
menig herinnering aan deze disco-
theek van de familie Bloemen op de 
hoek van de Bachlaan kwam boven 
en werd vol enthousiasme besproken. 
Leuk detail: De platen werden 
gedraaid op de originele draaitafels 

van de Pannebar, die inmiddels 
veertig jaar oud zijn. De prima sfeer 
en de geweldige ambiance hebben er 
mede voor gezorgd dat ook deze 
vijfde editie een topfeest van begin 
tot einde is geweest, waar vast nog 
lang over gesproken zal worden en 
menigeen volgend jaar op herhaling 
gaat. En dat kan, goed nieuws van 
Kees, Marcel en Jan. “Wat een feest, 
wat een gezelligheid, wat een sponta-
niteit en wat een muzikaliteit. Het was 
wederom zo’n succes dat we gewoon 
doorgaan. Zet maar alvast in de 
agenda: 7 oktober 2023”, aldus de drie 
dj’s. 

Dance Classics Show: Topfeest!

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Ik vraag me soms af of de maand waarin je geboren bent ook 
je voorkeur voor dat seizoen bepaalt. Ik ben een schorpioen, geboren op 
de laatste dag van oktober, en ik ben een uitgesproken herfstmens. Na 
een lange zomer, waarin ik op de heetste vakantiedagen ’s morgens om 8 
uur alleen maar even naar de bakker �etste, verder de dag doorbracht 
met een puzzelboekje in de schaduw, en voor de rest gewoon niet in 
staat was om iets te ondernemen, ben ik blij met de kou die dit jaarge-
tijde met zich meebrengt. De herfst is een seizoen dat me veel energie 
geeft. In de tuin valt er van alles te beleven. Er is rust, want ik hoef niet 
meer met gieter en tuinslang in de weer om de boel in leven te houden, 
de kas is leeg en in de moestuin staan alleen nog wat palmkool en een 
paar verdwaalde uien. Maar er valt nog zat te beleven. De vogels die zich 
de hele zomer hebben schuilgehouden, zijn weer terug. Dat komt door 
mijn echtgenoot die vanaf oktober altijd weer een voederbunker met 
vogelzaad in de plataan hangt. De ware vogelkenners zullen dat onge-
twijfeld een foute actie vinden, er is immers nog genoeg voedsel in de 
natuur te vinden, maar hij beleeft daar zoveel plezier aan, dat ik dat soort 
wijze taal maar in de wind sla. De kippen mogen weer los en verder wordt 
onze tuin bezocht door een grote variëteit aan gevleugelde vriendjes. 
Mussen, een winterkoninkje, roodborstjes, vinken, merels, een bonte 
specht, diverse duiven en zelfs af en toe een groepje puttertjes. De heg is 
gecon�squeerd door de mussen. Die hebben er een �atgebouw van 
gemaakt; ze duiken er massaal in en we zien vaak tientallen koppies naar 
buiten steken. Het waterloopje naar de vijver is een groot succes. Om 
beurten wachten de vogels op de rotsblokken tot ze kunnen badderen in 
het stromende water. Wij zien het vaak vanuit ons keukenraam en kunnen 
er uren naar kijken. Zelf ben ik nog druk met de late oogst uit de tuin. De 
pompoenen zitten als soep in emmertjes in de vriezer en van de laatste 
groene tomaten heb ik chutney gemaakt. Ik heb me laten vertellen dat ze 
giftig zijn, maar ik maak het al jaren en ik ben er nog steeds. Dit keer heb 
ik mij bekwaamd in de oeroude kunst van het wecken. Weer een heel 
nieuwe uitdaging en ik kan niet anders zeggen, ik vind het een succes. De 
grote professionele pan (ooit gekregen van mijn vader die kok en banket-
bakker was) werd tot nu toe alleen maar gebruikt voor de erwtensoep, 
maar doet sinds deze week dienst als weckketel. Heerlijk gezicht al die 
potjes met rode dekseltjes in een pan met water, thermometer ertussen 
om die 90 graden in de gaten te houden. De producten die nog uit het 
voedselbos komen ga ik op deze manier inmaken, dat heb ik mij al voor-
genomen. De potjes staan nu nog op een theedoek, bij gebrek aan een 
passend rooster. Maar daar ga ik wel naar op zoek bij de Dorcaswinkel. 
Herfst, ik houd ervan. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

en hoe? De avond begint om 19.00 
uur met een maaltijd. Daarna volgt er 
een inleiding over een onderwerp en 
wordt hier in kleine groepjes over 
door gepraat. Tijdens de avonden is 
er volop ruimte om vragen te stellen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en 
vindt plaats in de Levend Evangelie 
Gemeente aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar info@
leg.nl. Meer informatie: www.leg.nl. 

Aalsmeer - Op woensdagmiddag 19 
oktober is iedereen welkom om de �lm 
‘De Vogelwachter’ te komen zien in 
Het Baken (Open Hofkerk) in de Sport-
laan. Aanvang is 15.00 uur en na de 
�lm volgt een nazit met een drankje 
en een hapje. De toegang is gratis! 
Helemaal alleen zijn in de natuur is 
voor veel mensen een ongelofelijk 
angstaanjagende gedachte, maar de 
hoofdpersoon uit ‘De Vogelwachter’ 
(gespeeld door Freek de Jonge) geniet 
met volle teugen van zijn zelfgekozen 
isolatie. Hij woont al bijna een halve 
eeuw moederziel alleen en zielsge-
lukkig op een afgelegen eiland. Hij 

voedt en telt de vogels, loopt over het 
strand en is met name te zien in volle 
glorie als man die één is geworden 
met de natuur om hem heen. Dit 
dreigt allemaal snel om te slaan als de 
post waar hij werkt opgeheven gaat 
worden waardoor aan zijn gelukkige 
bestaan in en met de natuur abrupt 
een einde komt. De afgedankte vogel-
wachter weigert echter te gaan en 
trekt op geheel eigen wijze ten strijde. 
Freek de Jonge lijkt ervoor gemaakt 
om op het strand met verbeten kop en 
woest, hal�ang grijs haar tegen een 
storm in te turen, tot in zijn vezels 
vereenzelvigd met strand, wind en zee. 

‘De Vogelwachter’ in het Baken

Beeldende kunst over de kunst 
van de Jeugdzorg
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 14 oktober 
aanstaande is er weer een bijzondere 
expositie te zien in het Oude Raadhuis 
van KCA: ‘Helden in de Jeugdzorg’. Na 
alle negatieve berichtgeving is het tijd 
om het complete verhaal te vertellen 
en dat door middel van kunst. Een 
positief en indrukwekkend verhaal! Een 
hart onder de riem van al die mooie 
vakmensen die het verschil maken. 
Kunstenaar en verpleegkundige 
Jennifer Bergkamp verzamelde vele 
verhalen van kinderen en jongeren die 
om welke redenen dan ook Jeugdzorg 
nodig hebben. Op haar unieke wijze 
maakte ze er weer portretten in pastel 
van en schreef er herkenbare verhalen 
bij. Fotograaf Erik de Rijk zette de 
helden in de jeugdzorg op de gevoe-
lige plaat. Met hun verhalen geven zij 
een inkijkje in wat hen drijft. Dat levert 
opnieuw kunst op met een grote K, 
beeldende kunst over de Kunst van de 
Jeugdzorg. Het duo Jennifer Bergkamp 
en Erik de Rijk kent u vast nog van de 
enorm succesvolle tentoonstelling 
Helden in de Zorg begin 2022 in het 
Oude Raadhuis. Tot in Amerika kreeg 
deze tentoonstelling belangstelling en 
maakte ze veel los onder verpleegkun-
digen. Het was dan ook niet zomaar 

een kunstexpositie, maar een ode aan 
al die prachtige zorgmedewerkers die 
Nederland onvermoeibaar door de 
coronacrisis heeft gesleept. Nu richten 
Jennifer en Erik het vizier op de Jeugd-
zorg. Een sector waar nog heel veel 
moet worden verbeterd. Maar ook een 
sector waar professionals en mantel-
zorgers hun stinkende best doen om 
kinderen en jongeren die zorg en 
aandacht te geven die ze nodig 
hebben om veilig op te kunnen 
groeien. Want ook dat is kunst! ‘Helden 
in de Jeugdzorg’ is te zien in het Oude 
Raadhuis van KCA aan de Dorpsstraat 9 
van 14 oktober tot en met 27 
november, iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De 
feestelijke opening door wethouder 
Jeugdzorg Bart Kabout is op zaterdag 
22 oktober om 15.00 uur. Iedereen is 
welkom. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Marit Enthoven is een muzikaal talent en ze heeft vorig jaar 
tijdens de Kunstroute opgetreden bij Elize Eveleens. Die is heel benieuwd hoe 
het staat met het jongerenkoor dat ze ging oprichten. “Dat koor is al geweest. 
Het was een afstudeerproject van het conservatorium. Ik heb een kinderkoor 
samengesteld dat twaalf weken elke vrijdagmiddag een uurtje repeteerde, 
met als afsluiting een optreden. Het was eigenlijk een kwestie van een 
netwerk opbouwen. Ik heb �yers naar de basisscholen gestuurd, een 
oproepje in de krant gezet en bij de supermarkten en de muziekwinkel een 
brie�e opgehangen met de mededeling dat ik op zoek was naar kinderen van 
8 tot en met 12 jaar. Uiteindelijk kreeg ik 28 kinderen bij elkaar. Als repertoire 
had ik popmuziek gekozen. Op school zingen ze meestal kinderliedjes en de 
kinderkoren zijn vaak christelijk. Maar ik wilde ook de kinderen aansporen die 
niet gelovig zijn en ik heb ervaren dat kinderen van die leeftijd ook van 
popmuziek houden. Dus daar wilde ik iets mee. Afgelopen zomer hebben we 
opgetreden in de N201 en de weken ervoor daar ook geoefend. Ik heb voor 
die locatie gekozen, omdat ik er vaak ik kom; ik leer kinderen hoe je een 
bandje kunt samenstellen. Dat heet de Bandbrouwerij. Daardoor kende ik 
Sander Jongkind al, de beheerder van de N201. In ruil voor bandcoaching 
mocht ik de zaal gebruiken en dat was een prima deal. Het optreden was een 
succes. We hadden een volle zaal; met ouders, opa’s en oma’s, vrienden en 
andere familieleden. Ze hebben acht liedjes gezongen en In het voorpro-
gramma stonden kinderen van de Bandbrouwerij. Het was een groot succes 
en ik kreeg na a�oop vragen of ik niet door wilde gaan met dat koortje. Dat 
zou wel leuk geweest zijn, maar ik heb het gewoon veel te druk.”

Te druk, waarmee? 
“Vorig jaar ben ik afgestudeerd als docent muziek. Ik houd ervan om les 
te geven aan jonge kinderen en ik heb ook een jaar pabo gedaan. Vanaf 
deze zomervakantie heb ik twee ochtenden op een basisschool in 
Amsterdam-Noord gewerkt. Verder heb ik mijn eigen muziekschool: 
‘Muziek met Marit’, daar geef ik piano- en gitaarles op woensdag en zater-
dagochtend. Nu ben ik langzaam aan het inwerken op een middelbare 
school in Nieuw-Vennep: Het `Herbert Vissers College’. Ik heb daar gesol-
liciteerd en ga een muziekdocent vervangen die met pensioen gaat. Hij 
stopt na de herfstvakantie en dan begin ik. Op het ogenblik ben ik mij 
aan het oriënteren waar hij gebleven is met de muzieklessen en waar ik 
kan inhaken. Ik ga vier dagen in de week lesgeven aan de klassen 2 en 3. 
Met de muziekschool erbij is het een fulltime job.” 

Van wie heb je het muzikale talent? 
“Eigenlijk van beide ouders. Mijn moeder speelde saxofoon en mijn vader 
is gitarist. Ze hebben allebei in Aalsmeerse bandjes gespeeld, zo is het 
begonnen. Ook mijn broer speelt gitaar. Wij zijn wat dat betreft een muzi-
kale familie.”

Op het conservatorium moet je een richting kiezen neem ik aan?
“Als je als muzikant wil gaan optreden kun je jazz, pop of klassiek 
studeren en daarbij kies je een instrument. Ik heb de studie muziekdo-
cent gevolgd en dat is wat breder. Je doet wel auditie voor een hoofdvak, 
bij mij was dat piano, maar verder moet je kunnen zingen omdat je voor 
de klas gaat staan. Je kunt ook kiezen voor verschillende bijvakken. Het is 
wel de bedoeling dat je diverse instrumenten kunt bespelen. Naast piano 
speel ik ook gitaar en saxofoon en kan ik drummen en bassen; van alles 
een beetje eigenlijk. Op de basisschool waar ik lesgeef hebben ze niet 
zoveel instrumenten, dus ik zing veel met de kinderen en leer ze ritmes. 
Voor de andere helft probeer ik ze noten te leren. Een combinatie van 
theorie, wat ook belangrijk is, en spelen. Op de middelbare school waar ik 
ga werken zijn veel instrumenten beschikbaar; gitaren, djembés, 
keyboards en ukeleles. Ik kan met de hele klas muziek maken.”

Wat doe je nog meer op muziekgebied? 
“Samen met mijn vriendin Sabine vorm ik een duo, we zijn fans van Yentl en 
de Boer, spelen hun liedjes, maar maken zelf ook kleinkunstliedjes en caba-
retteksten. We treden op in de N201, in Bacchus en in Joppe. Ik hoef niet per 
se een groot artiest te worden. Samen muziek maken is mijn passie en in 
mijn vak als docent probeer ik anderen te laten zien hoe leuk dat is.” 

Wie nodig je uit voor de volgende Schijnwerper? 
“Maartje Sparnaaij, zij was mijn eerste pianolerares en heeft mij gestimu-
leerd dit te gaan doen.” 

Marit Enthoven: “Samen 
muziek maken is mijn passie”

Aalsmeer - De elfde editie van het 
Groot Aalsmeers Dictee 2022 leverde 
met Ronald Ganzeboom een 
verwachte overwinnaar op in de indi-
viduele categorie. Hij won al twee 
keer eerder. In de teamklasse streek, 
sterk tegen de eigen verwachtingen 
in, Aalsmeer Vandaag de eerste prijs 
op. Na twee dicteeloze jaren 
vanwege corona werd het dictee vrij-
dagavond 7 oktober gehouden in 
het Flower Art Museum en voor ruim 
dertig aanwezigen voorgelezen door 
burgemeester Gido Oude Kotte.

Nieuw begin
‘Een nieuw begin’ was het thema van 
het Groot Aalsmeers Dictee dit jaar, 
geschreven door Joke van der Zee. 
Het is illustratief voor de vele nieuwe 
onderdelen. Zoals de locatie, ‘perfect’ 
volgens deelnemer Berry Philippa, 
het tijdstip (vrijdagavond in plaats 
van zondagmiddag) en ook nieuw: 

de door voorzitter Annemarie 
Braakman genoemde ‘dicteeno-
maden’, die vroeger in de categorie 
‘specialisten’ meededen, konden zich 
niet inschrijven. ”Het is echt voor 
Aalsmeerders, mensen die er wonen 
of werken of dat hebben gedaan”, 
lichtte zij toe.

Taalgrapjes of valkuilen?
Doorspekt met taalgrapjes ging 
hoofdsponsor Ben Schoenmaker kort 
in op het belang van juist taalge-
bruik. ”En daar hoort de spelling bij.” 
Grapjes had ook burgemeester Gido 
Oude Kotte, die had aangegeven wel 
te willen voorlezen, als hij maar niet 
hoefde te schrijven. En het dictee 
had diverse woordgrapjes, al werden 
die door de deelnemers vooral als 
valkuilen en instinkers gezien.
Fouten van andere deelnemers dan 
de winnaars in de twee categorieën 
worden niet bekendgemaakt. Wel 

(On)verwachte winnaars bij 
Groot Aalsmeers Dictee

was er een speciale prijs voor de 
leukste verschrijving, die ging naar 
de deelnemer die in plaats van 
‘goegemeente’ noteerde: ‘kroegge-
meente’. Groot was de hilariteit 
hierom en dat kenmerkte ook de 
sfeer: sportief en gemoedelijk 
tegelijk.

Chinees bu�et
Na Ganzeboom (negen fouten in de 
zeventig dicteewoorden), eindigden 
Dorry Omtzigt (twaalf fouten) en Aad 
Ho�and (13 fouten). De laatste 
maakte ook deel uit van het team 
Hof, dat nipt tweede werd voor team 
Philippa en net na Aalsmeer Vandaag. 
Het gemiddeld aantal fouten lag dit 
keer op 22. Voor de uitreiking van de 
prijzen, bloemen en taarten genoten 
de deelnemers van een Chinees 
bu�et, waarnaar in de tiende en 
laatste dicteezin werd verwezen. En 
ook dat bu�et was nieuw en viel 
kennelijk goed in de smaak. Het 
dictee is te lezen op https://nl-nl.
facebook.com/AalsmeersDictee/ 

Aalsmeer – Op zondag 30 oktober 
wordt de ‘Radio Aalsmeer Top 100’ 
uitgezonden. Van 12.00 tot 22.00 uur 
hoor je de 100 populairste platen, in 
de lijst gestemd door de Radio Aals-
meer luisteraars. In de hitlijst wordt 
door wisselende presentatieduo’s in 
10 uur afgeteld naar de populairste 
plaat. De complete lijst zal na sluiting 
van de stemperiode bekend gemaakt 
worden. Stemmen kan overigens 
nog tot en met vrijdag 14 oktober via 
radioaalsmeer.nl/top100.

‘Echt Esther’ over Stoptober
Het is de maand van het stoppen 
met roken en Esther Sparnaaij staat 
hier donderdag 13 oktober om 19.00 
uur uitgebreid bij stil samen met 
gezond leefstijlcoach Jolanda 
Burgers en holistisch therapeut Fleur 
van Smoorenburg.

Droomdisco bij 
‘DownTown Radio’
Zaterdag 15 oktober is er om 14.00 
uur weer een gezellige uitzending 
van ‘DownTown Radio’, het maande-
lijkse programma voor en door 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Esmé Puijker en Bart van 
Rooijen komen naar de radiostudio 
om met programmamakers Dennis 
en Ilse te onder andere kletsen over 
de Droomdisco XXL die vrijdag geor-
ganiseerd werd in The Beach.

Mieke in ‘Door de Mangel’
Iedere maandagavond wordt er in 
‘Door de Mangel’ een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter uitgebreid geïnter-
viewd. Zus en broer Mylène en Elbert 
ontvingen afgelopen maandag 
kunstenaar en muzikant Tom de 
Hundt. Maandag 17 oktober schuift 

Laatste kans om te stemmen op 
de Radio Aalsmeer Top 100

Leefstijlcoach Jolanda Burgers te gast 
bij ‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer.

vanaf 19.00 uur zijn moeder Mieke 
van Trigt aan om over haar muziek-
carrière te praten. Heb jij een vraag 
voor Mieke? Mail deze dan naar 
studio@radioaalsmeer.nl. Radio Aals-
meer 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. 

Aalsmeer - De maatschappij en de 
zorg digitaliseren meer en meer. 
Tegenwoordig worden gebruiken de 
computer, het internet en apps op 

smartphones steeds vaker gebruikt. 
Op veel fronten is dit een goede 
ontwikkeling. Tegelijkertijd maakt u 
zich mogelijk zorgen over de veilig-
heid hiervan. Dan bent u zeker niet de 
enige. Met name 55-plussers lopen 
hier tegen aan. Als het gaat om digita-
lisering in de zorg, dan kan dat bij 
diabetes de kwaliteit van leven sterk 
verbeteren. Digitale hulpmiddelen als 
een glucosesensor en een bijbeho-
rende app maken het voor mensen 
met diabetes eenvoudiger om met 

Gratis lezing ‘Digitalisering van 
de zorg’ voor 55-plussers

hun diabetes om te gaan. Maar hoe 
houdt u hier zelf de regie over? Kom 
naar de gratis lezing ‘Digitalisering van 
de zorg’ op dinsdag 18 oktober in de 
bibliotheek in de Marktstraat. 

Digitale vragen
Tijdens de bijeenkomst wordt ook 
persoonlijke en praktische hulp 
geboden bij vragen over gezondheids-
apps, waaronder de Freestyle LibreLink-
app. Aanmelden kan door te bellen 
naar 040-2621188, van maandag tot en 
met donderdag tussen 9.00 en 17.00 
uur. De lezing is gratis en vindt plaats 
van 11.00 tot 12.30 uur. Meer informatie 
op: www.debibliotheekamstelland.nl

V.l.n.r: burgemeester Gido Oude Kotte, 
Ronald Ganzeboom (1e prijs) en 
Annemarie Braakman
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Aalsmeer - Dambar Biswo Karma, 
zilversmid uit Nepal, brengt vrijdag-
middag 14 oktober een bezoek aan 
de Wereldwinkel. Dambar runt een 
kleine zilverfabriek, genaamd 
Dambar’s Silver Factory, in een 
buitenwijk van Kathmandu, Nepal. 
Hier leidt hij jongens en mannen van 
de laagste kaste op tot zilversmid 
zodat zij zichzelf en hun familie 
�nancieel kunnen onderhouden. 
Om zijn werknemers aan het werk te 
houden komt Dambar jaarlijks naar 
Nederland om deze prachtige hand-
gemaakte sieraden te verkopen. Het 
waren twee zware jaren voor de 

fabriek vanwege corona, maar nu 
mag er weer gereisd worden en is 
Dambar weer in Nederland om een 
ronde te maken langs een groot 
aantal Wereldwinkels, waaronder 
Aalsmeer. De opbrengst van de 
verkoop is geheel voor Nepal. 

Handgemaakte sieraden
Dambar is een eersteklas zilversmid 
en in zijn atelier worden prachtige 
hangers, kettingen, oorbellen, 
ringen, armbanden en kettingen 
(ook voor heren) gemaakt. Soms met 
ingewikkelde ontwerpen en vaak 
met een symbool of een speciale 

Zilversmid uit Nepal op bezoek 
in Wereldwinkel Aalsmeer

betekenis. Hij stelt hoge eisen qua 
vakmanschap aan zijn medewerkers. 
Het in elkaar zetten van de sieraden 
en het zetten van stenen of andere 
elementen is allemaal handwerk. 

Een toegestoken hand 
Geboren in het bergdorpje in het 
district Nuwakot als een Dalit, de 
laagste kaste in Nepal, lag het geluk 
Dambar niet voor het oprapen. Hij 
heeft veel te danken aan zijn 
ontmoeting met de Nederlander Jos 
Bus die heeft hem geholpen met de 
bouw van een huis met werkplaats in 
Kathmandu en hem in contact bracht 
met klanten in Nederland, zoals de 
Wereldwinkels en groepen toeristen 
die zijn atelier in Kathmandu 
bezoeken. Sinds het hem goed gaat, 
steekt hij anderen die hand toe. Hij 
doet dit niet alleen met werkver-
scha�ng aan kansarme jongeren in 
Dambar’s Silver Factory, maar ook 
door verschillende projecten zoals de 
hulp met een watervoorziening in 
zijn geboortedorp en noodhulp 
tijdens de grote aardbeving in Nepal 
in 2015.
Kom vrijdag 14 oktober tussen 12.00 
en 17.00 uur naar de Wereldwinkel in 
de Zijdstraat 15 en ontmoet de 
maker van deze mooie zilveren 
sieraden. En voor de liefhebbers van 
ambachtelijke chocolade is er ook 
nog iets lekkers te proeven. 

Aalsmeer - Twintig spaarders van 
Bloemenzegels hebben voor de 
maand oktober een cadeaubon van 
10 euo gekregen van de Vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers: Getrakteerd zijn: De familie 
Soldaat, C. Neelisse, J.J. van Dillewijn, 
J. van Rijswijk, H. Smits, L. Pieterse, M. 
Oly Oor, A. Heemskerk, T. en A. Kleijn, 
P. Stapel, J. v.d. Laarse, A.J. Kooijman, 
A. Zekveld,M. Visser, B.C. Duyster, A. 

van Dam, G. Jongkind, D. Blesgraaf 
en A. Maarsen. De meeste geluk-
kigen wonen in Aalsmeer, Kudel-
staart, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout 
en Amstelveen. 
Eén winnaar winkelt regelmatig 
verder van huis. Een van de cadeau-
bonnen is verstuurd naar J. Slecht uit 
Uitgeest. Het loont om Bloemenze-
gels te sparen: Vraag er om, u heeft 
er recht op! 

Cadeaubonnen voor spaarders 
van Bloemenzegelwinkeliers

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Donderdag 6 oktober 
werden 23 zevende lichting Zaai-
lingen op de foto gezet met de West-
einderplassen op de achtergrond. 
Zoals de watertoren en Aalsmeer 
onlosmakelijke met elkaar verbonden 
zijn, is zo langzamerhand ook Zaai 
niet meer weg te denken bij de Aals-
meerse ondernemers. Wethouder 
Robert van Rijn heeft het goed voor 
elkaar. Mede door hem is in de begro-
ting van de jaarlijkse gemeentenota 
de �nanciële bijdrage voor Zaai opge-
nomen. Het groeien van het Aals-
meerse ondernemersklimaat doet 
hem goed. Zijn betrokkenheid werkt 
ook door bij de aanwezige Zaailingen. 
Op hun eerste plenaire coachsessie 
– begeleidt door Anja de Die – neemt 
van Rijn het voortouw door als eerste 
een korte maar krachtige pitch af te 
steken. Daarbij exact duidelijk 
makend waar het omgaat. Voorop 
staat bewustwording. “De Aalsmeerse 
ondernemers hebben elkaar nodig. 
Jullie moeten elkaar weten te vinden.” 
Verder worden de belangrijkste inves-
teringen genoemd. De vier B’s. Als 
eerste: Branches, niet alleen meer de 
bloemen en de boten, de verschei-
denheid is de laatste jaren zoveel 
groter geworden. De tweede B telt 
voor Banen waarbij ook degenen met 

een afstand op de arbeidsmarkt niet 
worden vergeten. De derde B bete-
kent Bereikbaarheid en tot slot de B 
van verBinding. Natuurlijk speelt 
duurzaamheid bij dit alles een voor-
name rol.

Uitdaging 
Na een dynamisch intermezzo, waar 
de Zaailingen tien minuten de tijd 
kregen om met elkaar kennis te 
maken, volgde de pitch van één 
minuut: “Wie ben ik en wat doe ik.” 
Een hele uitdaging, toch konden de 
meesten met deze opdracht redelijk 
goed uit de voeten. Sommigen 
vonden het spannend. “Ik sta te 
shaken.” Na a�oop was er de opmer-
king: “Ik ben niet tevreden, maar ik 
kom hier om te leren.” Een daarmee 
werd de spijker op de kop geslagen, 
want Zaai biedt een veelbelovend 
leerprogramma voor de komende zes 
maanden. Accountmanager Dick 
Helsloot, namens de gemeente 
aanwezig, kon zich helemaal vinden 
in de grote verscheidenheid van de 
deelnemende Zaailingen. “Mooi dat 
bij deze lichting Zaai zoveel mensen 
zijn die met hun handen werken.” 
Voor meer informatie over Zaai kan 
contact opgenomen worden met 
Kirsten Verhoef (project-organisator) 
via 0297-366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl 

Zaai niet meer weg te denken 
bij Aalsmeerse ondernemers

Amstelland – Het Financieel Café 
heeft vorige week haar duizendste 
bezoeker van het afgelopen jaar 
ontvangen. Het café, een initiatief van 
Humanitas Amstelland en Participe 
Amstelland, staat klaar voor inwoners 
met �nanciële of administratieve 
vragen. Er zijn verschillende Finan-
ciële Café’s op locaties in Aalsmeer, 
Amstelveen en Ouder-Amstel. De 
cafés bieden een veilige omgeving 
waarin iedereen anoniem van mens 
tot mens zijn of haar situatie kan 

bespreken. De grote opkomst laat 
zien dat er veel behoefte is aan deze 
toegankelijke ondersteuning. Met 
grote dank aan alle vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen wordt deze 
ondersteuning mogelijk gemaakt en 
is er een plek gecreëerd waar 
iedereen terecht kan. Dit maakt het 
Financieel Café een laagdrempelig en 
ontspannen loket waarbij hulp aan 
de mensen in de wijk centraal staat. 
Financiële en administratieve zaken 
kunnen soms veel stress opleveren. 

Duizendste bezoeker in 2022 
voor het Financieel Café

Door omstandigheden kan het 
gebeuren dat men even het overzicht 
kwijtraakt. Dan kan het invullen van 
een formulier al als een groot 
obstakel voelen. Het Financiële Café 
staat voor je klaar om je hierbij verder 
te helpen. Geen vraag is te gek! In het 
café is iedereen welkom om met een 
kop ko�e of thee allerlei vragen te 
stellen over geldzaken of orde willen 
scheppen in hun �nanciële situatie. 
Kunt u/jij ook hulp gebruiken? Kom 
langs in het Financieel Café. Kijk voor 
meer informatie over locaties en 
tijden op www.participe-amstelland.
nu/�nancieel-cafe of www.huma-
nitas.nl/afdeling/amstelland. 

Aalsmeer - In de maand oktober 
vinden weer diverse activiteiten 
plaats in de watertoren. Op de 
zondagen 16 en 23 oktober is 
publiek welkom tussen 13.00 en 
17.00 uur. Het binnenwerk van de 
watertoren kan bekeken worden en 
bezoekers kunnen zich laten infor-
meren over de vroegere werking van 
dit onderdeel binnen het drinkwater-
systeem van Aalsmeer en de regio.
Uiteraard kan naar boven 
geklommen worden om vanaf circa 
50 meter hoogte een gaaf uitzicht te 
hebben over Aalsmeer en verre 
omgeving. Er kan op de ‘trans’ 360 

graden rond gelopen worden, dus 
het uitzicht is over alle hoeken te 
bewonderen. Zeker met de verrekij-
kers, die geschonken zijn aan de 
watertoren. Bezichtiging beneden is 
gratis, beklimming kost 1 euro voor 
kinderen en 2 euro voor volwas-
senen. Geïnteresseerden die graag 
met een groep dit rijksmonument 
willen bezoeken en beklimmen, 
kunnen via de website contact 
opnemen met het secretariaat: www.
aalsmeer-watertoren.nl.

‘Horen in de Toren’
Voor groepen basisschoolleerlingen 

Watertoren zondag weer open! uit Aalsmeer en regio Amstelland is 
deze periode het project ‘Horen in de 
Toren’. Aan de kinderen en hun bege-
leiding wordt een basis uitleg 
gegeven over de vroegere werking 
van de watertoren en daarna volgt 
een rondleiding. Uiteraard gaan de 
kinderen naar boven, want zij willen 
natuurlijk ook het unieke uitzicht 
bewonderen. Daarna weer naar 
beneden en halverwege doen de 
kinderen mee met het akoestisch 
project ‘Horen in de Toren’. Dit 
cultuurproject is ontwikkeld vanuit 
Cultuureducatie Amstelland en de 
uitvoering wordt gedaan door de 
vrijwilligers van de Stichting Beheer 
Watertoren Aalsmeer (SBWA). Zaterdag postzegel(ruil)beurs

Aalsmeer - Zaterdag 15 oktober gaan de 
deuren van het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat om 09.30 uur open voor alle 
postzegelverzamelaars en ruilers. De 
entree tot de postzegel(ruil)beurs is 
gratis. Kom heerlijk snu�elen in de ruim 
vijftig nieuwe stockboeken met daarin 
duizenden zegels voor slechts 5 eurocent 
per stuk. En neem gerust eigen 
stockboek(en) met dubbele zegels mee 
om te ruilen. Ook dat kan tijdens de 
beurs. Verder kunnen de onverkochte 
kavels uit in de oktoberveiling deze dag 
aangeschaft worden. Op de verenigings-
tafel worden tegen spotprijsjes materi-

alen aangeboden die te goed zijn om te 
vernietigen, zoals banden en zakjes 
zegels. Uiteraard is er ook weer een verlo-
ting voor hen die geen geld aan zegels 
willen uitgeven maar graag met een 
(kleine) plant naar huis gaan. De ruilbeurs 
sluit om 15.00 uur. Voor meer informatie 
over deze dag kan contact opgenomen 
worden met Gerboud Zwetsloot via 
0297-345231. Behalve boeken, catalogi 
en buitenlandse uitgiften kunnen bij de 
vereniging ook kerstzegels besteld 
worden. Kijk voor meer informatie en alle 
activiteiten op de website: www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl 

Test met zoutstrooier
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8 oktober de zout-
strooier zien rijden in Aalsmeer? Het was niet glad 
hoor, maar er moest getest worden. Dat begint bij 
Meerlanden kijken of de strooiwagen goed functio-
neert. En daarna wordt de route gereden om te 
kijken of er nog veranderingen zijn in de gemeente. 
De zoutstrooier werkte prima, de route is vastge-
legd, Boy en Gerrit zijn er klaar voor: “Wij gaan ons 
best doen om Aalsmeer veilig te houden met glad-
heid”, aldus de twee Meerlanden medewerkers.
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Aalsmeer - De jongerenwerkers van 
gro-up Buurtwerk organiseren voor en 
met jongeren allerlei leuke activiteiten. 
Zo ook in de herfstvakantie. 

Viswedstrijd
Op zondagmiddag 16 oktober is er 
voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 
jaar een viswedstrijd bij de visvijver 
aan de Zonnedauwlaan. Deze 

wedstrijd is bedacht door de jonge 
Kudelstaartse visfanaten Stijn, Lars en 
Teun en met de hulp van jongeren-
werker Lizanne gerealiseerd. Er zijn 
drie prijzen te winnen! 

Stormbaan
Van de Binding kan gro-up Buurtwerk 
de stormbaan die is aangeschaft voor 
de Kindervakantieweek lenen. Die 

Leuke activiteiten met gro-up 
Buurtwerk in herfstvakantie

Aalsmeer - IKC Triade is gestart met 
het thema ‘Groen moet je doen’. Het 
thema gaat over duurzaamheid en 
het maken van groene keuzes. In de 
kleutergroepen wordt gewerkt aan 
het kringloopwinkeltje. Een van de 

hoeken in de klas is ingericht als 
kringloopwinkel, waar ze zelf spullen 
voor mee mogen nemen om te 
verkopen. Deze week zijn de groepen 
ook echt naar een kringloopwinkel 
geweest. Bij de Dorcas-winkel hebben 

Kleutergroepen IKC Triade naar 
de kringloopwinkel

staat op dinsdagmiddag 18 oktober 
van 16.00 tot 17.00 uur in de Proos-
dijhal, dan zijn alle kinderen die in 
groep 6, 7 en 8 zitten welkom. Op 
woensdag 19 oktober staat de storm-
baan in de Bloemhof. Van 16.30 tot 
17.30 uur mogen kinderen uit groep 7 
en 8 hier overheen komen klimmen, 
klauteren, glijden en denderen. Van 
18.30 tot 19.30 uur kunnen middelbare 
scholieren in de Bloemhof nog een 
uurtje hun energie kwijt op de storm-
baan. Aanmelden voor de stormbaan 
op dinsdag en woensdag is niet nodig.

Armbandjes maken
Op donderdag 20 oktober van 14.00 
tot 15.30 uur is er een meidenmiddag 
in Place2Bieb in Kudelstaart voor 
meiden uit groep 7 en 8. Nicky’s Beads 
gaat dan samen met de meiden 
armbandjes maken. Alle activiteiten 
van het jongerenwerk van gro-up 
Buurtwerk zijn gratis. Lijkt het je leuk 
om mee te doen aan de viswedstrijd of 
de meidenmiddag? Schrijf je dan in 
door een berichtje te sturen naar 
jongerenwerker Lizanne via whatsapp: 
06-13473516. 

Aalsmeer - Tijdens de start van de 
Kinderboekenweek afgelopen 

woensdag 5 oktober is de gloed-
nieuwe bibliotheek geopend in OBS 

Nieuwe bibliotheek voor de 
Zuidooster: ‘De Boekenwurm’

ze een speurtocht gedaan, moesten 
ze op zoek naar de verschillende 
spullen in de winkel. En ze leerden 
natuurlijk hoe alles gaat in een kring-
loop. Na de speurtocht mochten ze 
iets uitkiezen voor in de klas. Het was 
leuk om in een echte kringloopwinkel 
te zijn, de kinderen komen graag nog 
een keer terug. De andere groepen 
van IKC Triade werken aan verschil-
lende onderwerpen binnen het 
thema ‘Groen moet je doen’. De 
groepen 3 en 4 leren onder andere 
hoe je afval moet recycleren. De 
groepen 5 en 6 kijken naar alterna-
tieven voor het dagelijks eten van 
zuivel en vlees en leren alles over het 
besparen van energie. De groepen 7 
en 8 kijken naar het afvalprobleem en 
de ontbossing. Ook leren ze alles over 
up-cycling en maken van afval een 
nieuw product. Al deze groene onder-
werpen zijn natuurlijk erg actueel. Als 
afsluiting van het thema opent IKC 
Triade een eigen ruilwinkel in de 
gezamenlijke ruimte beneden. 

de Zuidooster. Alle kinderen van de 
basisschool mochten een naam 
bedenken voor de bieb en deze in 
een brievenbus doen. Deze puilde 
uit, want veel leerlingen namen deel 
en wisten wel een passende naam. 
Een moeilijke taak voor de leer-
krachten en de directie om samen 
met de kinderen de uiteindelijke 
winnaar en dus de naam voor de 
bibliotheek te kiezen. Gekozen is 
voor de inzending van Stijn uit groep 
5/6. Hij verzon de naam ‘De Boeken-
wurm’. Op het schoolplein vond de 
bekendmaking van de naam en de 
onthulling van het bijpassende logo 
(worm met boek) plaats. Samen met 
juf Marjonne mocht Stijn daarna 
bibliotheek ‘De Boekenwurm’ o�-
cieel openen. Vast en zeker dat veel 
gebruik gemaakt gaat worden van de 
bibliotheek in de school.

J    
Amstelland - Cinema Amstelveen is in de herfstvakantie van zaterdag 15 tot en met zondag 23 oktober dagelijks 
geopend voor de leukste kinder�lms van dit moment. Genoten kan worden van: Mis�t The Switch (alle leeftijden), Kleu-
terbios De Gru�alo en De Slak en de Walvis (alle leeftijden), Knor (6+), Barbie: Zeemeerminnenkracht (alle leeftijden) en 
de natuur�lm Wolf (6+). Bekijk het complete �lmaanbod inclusief aanvangstijden op www.cinemaamstelveen.nl

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Koploper Merlijn leed 
vrijdag 7 oktober tijdens de jeugdcom-
petitie van schaakclub AAS een harde 
nederlaag tegen Eva. Eva zit in stap 2 
en Merlijn in stap 4, maar ze liet zien 
dat girlpower zich daar niets van 
aantrekt. Rune won van Shakya en 
loopt zo weer in op Merlijn. Stan versus 
Brian werd remise, door pat. Het broer-

tjes duel Sam versus Maks werd door 
Maks gewonnen. Naksh was uitgeloot. 
Bij schaakclub AAS wordt een ladder-
competitie gespeeld. Wil je schaken? 
Kom dan langs, want je kan altijd 
meedoen. De jeugdcompetitie is elke 
vrijdag vanaf 19.00 uur bij De Binding 
in de Zijdstraat 55. Na de lessen is er 
vrij schaken (ook voor volwassenen) tot 
ongeveer 22.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op: www.aas.leisb.nl.

Jeugdschaken AAS: Girlpower

Aalsmeer - De clinics van volleybal-
vereniging ORADI op de Aalsmeerse 
en Kudelstaartse scholen zijn in volle 
gang. De trainers van ORADI zullen 
echter niet alle scholen bezoeken en 
bovendien volgen velen (voortgezet) 
onderwijs in naburige gemeenten. 
Om toch iedereen een kans te geven 
te kunnen meedoen, zijn er nog twee 
open trainingen. Op vrijdag 14 
oktober van 18.30 tot 20.00 uur in 
sporthal De Waterlelie voor leer-
lingen uit de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen en jeugd die in de 

eerste twee leerjaren van het middel-
baar onderwijs zit. Op woensdag 26 
oktober kan er van 16.30 tot 18.00 
uur getraind worden door alle 
kinderen, die aan het ‘King of the 
Court’-volleybaltoernooi voor twee-
tallen op zaterdagmiddag 29 oktober 
in de Proosdijhal willen deelnemen. 
Deze training is in De Bloemhof aan 
de Hornweg. Meedoen aan het toer-
nooi op 29 oktober of vragen? Stuur 
dan een e-mail naar volleybal@
svomnia.nl Opgeven kan tot en met 
woensdag 26 oktober.

Laatste open trainingen voor 
‘King of the Court’ volleybal

 
Volleybalclinic bij de Antoniusschool in Kudelstaart afgelopen maandag.

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober 
speelden de FCA meiden MO12-1 
tegen de boys 12-3 van Roda ‘23 uit 
Amstelveen. De Roda boys wilden 
natuurlijk winnen van de FCA meiden 
en gingen er dan ook stevig 
tegenaan. In de 9e minuut was het 
Roda die uit een mooie aanval 0-1 
scoorde. Wat zelden gebeurt, 
gebeurde in de 9e minuut. Uit een 
afgeslagen Roda aanval schoot FCA 
keeper Do de bal keihard naar het 
andere doel, de Roda keeper wilde de 
bal onderscheppen, werd gehinderd 
door een FCA speelster, waardoor de 
bal zonder aangeraakt te worden 
onder de keeper door gleed in het 
Roda doel: 1-1, een super goal! Dit gaf 
de meiden spirit en uit een fraaie FCA 
aanval schoot Noortje in de 12e 
minuut de 2-1 tegen de Roda doel-

touwen. De mooiste FCA aanval 
kwam in de 22e minuut. Met prachtig 
combinatie spel ging de bal van 
speelster naar speelster tot de bal bij 
Noortje kwam en uit een moeilijke 
hoek verraste Noortje met een hard 
schot de Roda keeper: 3-1. Dit was 
ook de ruststand. Na de rust gooiden 
de Roda boys er een schepje 
bovenop. De FCA meiden werden 
slordiger in het combineren met 
elkaar, daardoor groeiden de Roda 
boys in de wedstrijd. In een kwartier 
tijd scoorden de Roda boys de 3-2 en 
de 3-3. In de drinkpauze probeerden 
Coach Paul en leider Dave de meiden 
weer bij de les te krijgen en hamerden 
op het samen combineren. Het laatste 
kwartier probeerden zowel Roda als 
FCA de winnende tre�er te scoren, 
maar nu was iedereen alert en 
trokken beiden teams het gelijke spel 
over de streep. Eindstand dus 3-3.

Voetbal: FCA meiden laten winst 
liggen tegen Roda’23 boys
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KORT
SJOELCOMPETITIE IN DE 
REEDE RIJSENHOUT

Rijsenhout - Donderdag 6 oktober 
werd de derde sjoelavond gespeeld 
door Sjoelclub Rijsenhout. Het was, 
behalve een druk bezochte avond, 
ook een spannende avond waar de 
uitslagen in alle klassen dicht bij 
elkaar lagen. Zo heeft Thomas van 
Brakel in de Hoofdklasse 1779 
punten behaald. Hiermee weet hij 
het net aan te winnen van Jan 
Joore die met 1770 punten op twee 
is geëindigd. In klasse A is Martje 
Baardse, net als twee weken 
geleden, eerste geworden met 
1606 punten. Twee weken geleden 
stond ze op plaats drie en nu 
neemt ze in de B-klasse de eerste 
plaats in: Lineke van Brakel met 
1541 punten. In de C-klasse is 
Janny Ritmeester eerste geworden 
met 1481 punten en Marry van 
Wittmarschem staat met 1401 
punten bovenaan in klasse D. De 
volgende sjoelavond is donderdag 
20 oktober in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat van 19.30 tot 
ongeveer 22.30 uur.

KAARTMIDDAG 55+ IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe kaar-
ters worden welkom geheten. Op 
donderdag 6 oktober waren 17 
leden aanwezig. Het klaverjassen 
is gewonnen door An Uiterwaal 
met 5478 punten en bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
Trudy Knol met 122 punten. 
Belangstelling of nieuwsgierig 
naar de kaartmiddag? Kom eens 
kijken de ko�e staat klaar. Kom 
gerust eens kijken en speel een 
paar proefmiddagen mee. Voor 
meer informatie kan contact 
opgenomen worden met 
penningmeester Hans van Schui-
lenburg via 06-12699009.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 15 oktober:
F.C. Aalsmeer
Kagia 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Valleivogels 2 - F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 3 - Argon 6 14.30 u
F.C.A. 4 - V.E.W. 2 14.30 u
C.S.W. 6 - F.C.A. 5 15.00 u
Hertha 4 - F.C.A. 6 12.00 u
F.C.A. 7 - vv.U.N.O. 6 12.00 u
Legm.vogels 35+1 - FCA 35+115.00 u
F.C.A. VR1 - sv.K.D.O. VR1 14.30 u
FCA VR2 - VVA/Spartaan VR2 12.00 u
Nieuw Sloten VR1 - FCA VR3 14.00 u
S.C.W.
Sporting Leiden 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Sv.Overbos 2 - S.C.W. 2 12.00 u
C.S.W. 4 - S.C.W. 3 15.30 u
S.C.W. 4 - F.C. V.V.C. 3 12.00 u
De Vecht 2 - S.C.W. 5 12.00 u
S.C.W. 35 + 1 - A.G.B. 35+2 14.30 u
S.C.W. 45-1 - Haarlem 45+1 14.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Van Nispen 1 14.30 u
Sp.Martinus 2 - R.K.D.E.S. 2 14.30 u
Amstelveen 6 - R.KD.E.S. 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 - F.C. V.V.C. 7 12.30 u
RKDES 023-1 - U.N.O. 023-1 12.30 u
Zondag 16 oktober:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - W.V.H.E.D.W. 1 11.00 u
F.C.A. 2 – hfc.Heemstede 4 11.30 u
F.C.A. 3 - A.G.B. 4 12.00 u

Kudelstaart - Alweer competitie-
wedstijd nummer drie voor RKDES 2 
afgelopen zaterdag 8 oktober. 
Zeeburgia was de tegenstander. 
RKDES liet tegen de witte leeuwen 
uit Amsterdam-Oost meteen vanaf 
de aftrap haar intenties zien, in de 
eerste 12 minuten konden al vijf 
corners genoteerd worden. Helaas 
nog zonder resultaat, maar dat liet 
niet lang op zich wachten. Bryan 
leverde een van zijn strakke passes af 
in de voeten van Roald, die op klas-
sieke wijze de achterlijn opzocht en 
de inlopende Benjamin bediende, 
die de 1-0 wist te scoren. Voor de 
tweede goal kwam de assist van Boy, 
die feilloos Joey wist te vinden. 
RKDES ging achterover leunen met 
deze comfortabele stand, maar werd 
bijna verrast door een schot van
Zeeburgia dat rakelings naast ging.
De tweede helft liet een compleet 
ander beeld zien. Zeeburgia nam de 
regie over en drong aan op de 
aansluittre�er. Eerst was keeper Björn 
nog succesvol in het keren van een 
kopbal, maar in minuut 69 moest hij 
capituleren: 2-1. RKDES verloor veel 
duels en moest knokken voor de drie 
punten. Coach Michael stuurde even 
later drie verse krachten het veld in, 

waaronder Frank. Met zijn eerste 
balcontact kopte hij net langs de 
verkeerde kant van de paal. Gelukkig 
stond Joey nog in het veld. Hij kreeg 
de bal, passeerde moeiteloos de 
laatste man en omspeelde de keeper, 
om daarna de bal in het lege doel te 
schuiven: 3-1. 
Twee minuten voor het eindsignaal 
kwam het moment van keeper Björn. 
Met een fantastische zweefduik 
ramde hij de bal uit de kruising. 
Einde oefening, 3 punten in the 
pocket! Hoewel Joey aanspraak 
maakte op de titel Man of the match, 
was de redding van Björn zo indruk-
wekkend dat hij de titel voor de neus 
van Joey wegkaapte. 

Voetbal: Björn Man of the Match bij 
RKDES 2 na fantastische redding

Keeper Björn, Man of the Match.

Aalsmeer - Een overwinning zat niet in 
het verwachtingspatroon bij de 
supporters die naar Abcoude waren 
afgereisd om de FC Aalsmeer zondag 
jongens te zien spelen tegen koploper 
Abcoude. Na vorige week een verfris-
send en jong FC Aalsmeer te zien 
spelen was het nu echter teleurstel-
lend. Als Abcoude een beetje meer op 
scherp had gestaan,was een grote 
nederlaag onvermijdelijk geweest. Het 
team van trainer Bas Groeneveld en 
Jan Koolhaas was door een enkele 
omzetting niet hetzelfde team als de 
week ervoor. Vanaf het begin was de 
druk op de achterhoede van FC Aals-
meer groot, maar hield men goed 
stand. FC Aalsmeer had eigenlijk na 10 
minuten een penalty verdiend door 
een handsbal in strafschopgebied door 
een speler van Abcoude, na een prima 
bal van Jeremey Maarse, maar helaas 
de scheidsrechter wilde daar niet aan. 
Na 20 minuten spelen moest Jesper 
Beelen met blessure van het veld en 
vervanger Dave Leenders gaf direct 

daarna een prima voorzet af op Mo 
Alaswad die op kantje van buitenspel 
de paal helaas raakte. Het zou onver-
diend geweest zijn, maar wel zeer 
welkom. Vlak voor rust was beste man 
van het veld aanvoerder van Abcoude 
die zichzelf prima vrij speelde en 
keeper Sem van der Ridder geen kans 
gaf: 1-0. Dezelfde Sem was het die 2 
minuten later prima reageerde op een 
inzet van dichtbij en FC Aalsmeer voor 
een grotere achterstand behoedde. De 
tweede helft een zelfde spelbeeld, een 
beter Abcoude dat ondanks de enkele 
wissels die bij FC Aalsmeer werden 
doorgevoerd de bovenliggende partij 
bleef. Helaas door enkele foutjes liep 
Abcoude naar een verdiende 3-0 voor-
sprong en daar bleef het gelukkig bij, 
mede door goed keeperswerk van Sem 
van de Ridder. Nu twee weken rust 
(deze zondag vriendschappelijk om 
11.00 uur thuis) en daarna naar 
Rotterdam. Daar zal echt uit een ander 
vaatje getapt moeten worden, om weg 
te blijven bij de onderste plaatsen.

Voetbal: Tamme vertoning van 
FC Aalsmeer zondag

Aalsmeer - De handbal heren van 
Green Park Aalsmeer hebben in de 
eigen Bloemhof afgelopen zaterdag 
8 oktober goede zaken gedaan. 
Kembit Lions was de tegenstander 
en beide teams zijn al een aantal 
jaren bijzonder aan elkaar gewaagd. 
Wie zou er dit keer winnen: De 
kampioen van de BeNe League 
(Kembit Lions) of landskampioen 
Green Park Aalsmeer? Het werd een 
heel spannende ‘pot’, zeker de 
tweede helft was een thriller. Aals-
meer wist op voorsprong te komen 
en te blijven. De rust gingen de 
teams in met 16-13 voor Green Park. 
De eerste tien minuten van de 
tweede helft was het Lions dat het 
heft in handen nam en het verschil 
wegwerkte tot zelfs een 20-20 gelijke 
stand. Green Park herstelde na een 
korte time-out. Lange tijd ging 
daarna de stand nagenoeg gelijk op, 

maar in het staartje van de wedstrijd 
wist Aalsmeer weer iets uit te lopen, 
gaf deze winst niet meer uit handen 
en pakte de overwinning: 32-29. 
Grote vreugde bij Green Park dat nu 
weer koploper is in de BeNe League 
met 12 punten. Op twee Sporting 
Pelt en op drie Bocholt met elk ook 
12 punten. Kembit Lions zakt door 
dit verlies van plek één naar plaats 
vier met 11 punten. 

Weekend vrij
Aanstaand weekend is er geen BeNe 
League. Speelronde acht is op 
zaterdag 22 oktober. Green Park Aals-
meer krijgt Vise op bezoek in de 
sporthal aan de Hornweg. De 
wedstrijd in de Bloemhof begint om 
19.00 uur. Op 29 oktober (speelronde 
negen) een uitwedstrijd voor Green 
Park, in en tegen Bocholt vanaf 20.15 
uur.

Handbal: Winst Green Park na 
thriller tegen Kembit Lions

Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - De tweede speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye in de Proosdijhal werd, 
voor de zesde keer ooit, gewonnen 
door Danny de Hartog. Hij won de 
�nale overtuigend van René Kruit. 
Danny deed hiermee gelijk goede 
zaken voor de eerste periodetitel. 
Met nog één avond te gaan 
vergrootte hij zijn voorsprong op 
Floortje van Zanten en René tot vier 
punten. Gerard Elderenbosch verloor 
op de vorige speelavond de �nale 
van het derde niveau. Nu deed 
Gerard alles beter, in een hoger 
niveau (het tweede) won hij de �nale 
nu wel. Gilbert van Eijk was de �na-
list. In de B ronde (het derde en 
vierde niveau) plaatste Ronald Baars 
zich in een poule van drie, mede 
door een overwinning op Tibor 
Hogervorst, voor het derde niveau. 
Tibor bereikte echter, via een herkan-
singswedstrijd en de have �nale, 
alsnog de �nale van het derde 
niveau. Ronald bereikte de �nale via 
Wilco Kuyt, die met 116 de hoogste 

uitgooi van de avond had. Tibor kon 
dus in de �nale op herkansing tegen 
Ronald. Na een spannende �nale 
bleek Tibor een geslaagde comeback 
gemaakt te hebben. Yuri Beringel 
bereikte de �nale van het vierde 
niveau, maar voor de tweede keer 
deze avond won Maarten van 
Amsterdam hun onderlinge 
wedstrijd. Het was de vierde titel ooit 
van Maarten in het vierde niveau.

Blind Koppeltoernooi
Komende zaterdag 15 oktober is om 
20.00 uur het Blind Koppeltoernooi 
in de Proosdijhal. Bij dit toernooi 
wordt elke speelronde opnieuw 
geloot wie met en tegen elkaar 
darten. Dit is altijd een uitermate 
gezellig toernooi. Uiteraard is er een 
winnaar en verliezerronde. Elke 
darter kan zonder opgave vooraf 
meedoen. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost 4 euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Darten: Danny de Hartog wint 
finale i  el s e

Prijzen voor Yuri Beringel en 
Maarten van Amsterdam Finalisten Gilbert, Gerard, Danny, René en Wilco

Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag 16 
oktober vindt er bij café Sportzicht een 
Kader Biljarttoernooi plaats met de 
biljarttop van Nederland. In het café in 
de Sportlaan staat een Wilhelmina 
biljart in topconditie. Regelmatig 
krijgen Ben en Tineke van café Sport-
zicht complimenten over het biljart van 
hun gasten. Het toernooi vindt plaats 
tussen de Nederlandse topspelers Alex 
Ulijn, Eric Derricks, Tom Temmink, Marco 
Kivits en de winnaar van vorige editie 
Robin Jonker. Het toernooi begin op de 
twee weekend dagen om 10.00 uur. De 
spelers zullen meerdere rondes tegen 
elkaar spelen. Niet zachtjes praten in de 
kroeg, maar gewoon topbiljart kijken 

met de muziek aan en mensen die net 
als altijd in het café in de weg staan. De 
enige juiste manier om te biljarten in 
een typisch bruin café. Liefhebbers van 
een top biljartpartij met series van ruim 
boven de honderd punten kunnen 
meekijken op een stream via de face-
book pagina van café Sportzicht.

Optreden de Hucksters
Zaterdagavond 15 oktober is er vanaf 
21.00 uur een optreden van de rockco-
verband de Hucksters die al meer dan 
25 jaar in café’s en feestgelegenheden 
in heel Nederland optreedt. Genoeg te 
doen dit weekend in de Sportlaan. De 
toegang is natuurlijk gratis.

Groot Kader Biljarttoernooi dit 
weekend in café Sportzicht
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ZATERDAG KLAVERJAS-
KWARTMARATHON

Aalsmeer - Op zaterdag 15 
oktober organiseert buurtvereni-
ging Hornmeer weer haar zeer 
gewaardeerde klaverjas-kwartma-
rathon. Deze kaart ontmoeting in 
het buurthuis aan de Dreef staat bij 
de kaartliefhebbers hoog aange-
schreven. Iedereen is van harte 
welkom. Aanvang is 10.00 uur. Zaal 
open vanaf 09.30 uur. Inleg: 12.50 
euro per persoon en dit bedrag is 
inclusief een lunch. De kwartmara-
thon duurt tot ongeveer 16.00 uur.

OUDERENSOOS 55+ IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - De volgende ouderen-
soos voor 55+ bij Oostend is op 
donderdag 20 oktober vanaf 13.30 
uur in het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55. Ko�e en Thee 
staan om 13.00 uur klaar. Het 
kaarten tijdens de soos op 6 
oktober is gewonnen door Riet 
Hoekman met 5095 punten, bij het 
rummikuppen was de hoogste eer 
voor Bep Verhoef met 63 punten.

KLAVERJASSEN OOSTEND
Aalsmeer - Donderdag was er 
weer klaverjassen bij Oostend. Het 
was een gezellige avond waar veel 
gelachen werd. De winnaar was 
Lida de Nooij met 5532 punten, 
gevolgd door Jan de Nooij met 
5462 en Piet Villerius met 5159 
punten. De laatste plaats was voor 
Annie Verkerk met 3444 punten. 
De volgende klaverjasavond is 
donderdag 20 oktober in buurthuis 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat vanaf 20.00 uur. Zaal open 
om 19.30 uur. 

KAARTEN IN HORNMEER
Aalsmeer - Dat het klaverjassen 
weer in de lift zit bleek vrijdag-
avond 7 oktober wel bij buurtver-
eniging Hornmeer. In totaal negen 
tafels. De drie winnaars zaten alle 
drie in de vijf duizend, zelfs de 
poedel zat naar behoren. Rob 
Feenstra en Corrie Feenstra werden 
eerste met 5509 punten, op twee 
Pia en Miep Wolf met 5222 punten 
en op drie George Lemmerzaal en 
Siem Burgers met 5203 punten. De 
poedelprijs was deze keer voor 
Geri van de Dool en Pieter Gortzak 
met 3689 punten. Komende 
vrijdag 14 oktober is er weer 
gewoon kaarten vanaf 19.30 uur in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Open 
om 19.00 uur voor inschrijving, 
ko�e en thee.

KLAVERJASSEN BIJ DE OVAK-SOOS
Aalsmeer - Er wordt iedere woens-
dagmiddag geklaverjast in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Aanvang is 13.30 uur, maar de deur 
gaat eerdere open zodat er eerst 
bijgepraat kan worden onder een 
genot van een bakje ko�e of thee. 
De soos is alleen toegankelijk voor 
leden van de OVAK. Ook een 
kaartje leggen en nog geen lid? 
Kom eens aan. Er is geen competi-
tieverband. Op 5 oktober kwamen 
27 klaverjassers naar het Parochie-
huis. Het kaarten werd uiteindelijk 
gewonnen door Gees Hulsegge 
met 5358 punten. Henk Busker-
molen liet alle klaverjassers voor-
gaan en sloot de rij met 3866 
punten.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moest het vlaggenschip van VZOD/
FIQAS in Haarlem het opnemen tegen 
de gelijknamige korfbalclub aldaar. 
De omstandigheden waren ideaal. 
Onder een strak blauwe hemel en een 
heerlijk nazomers zonnetje was het 
goed toeven langs de lijn. Haarlem 
zette van meet af aan de toon in deze 
wedstrijd. De ploeg van coach Joe 
Rijpkema keek dan ook al snel tegen 
een 6-2 achterstand aan. Haarlem was 
veel beter in de afvang. Dat resul-
teerde in langere aanvallen en meer 
doelpunten dan bij VZOD. Toch wisten 
de Kudelstaarters nog voor rust het tij 
enigszins te keren en de marge terug 
te brengen tot 1 doelpunt met een 
7-6 ruststand als gevolg. Direct na rust 
nam Haarlem het heft weer in handen 
met 2 doelpunten. Veel eerder dan in 
de eerste helft nam VZOD het initiatief 
weer over. Er volgde een goede fase 
met veel balbezit en langere 
aanvallen met een goede doelpun-
tenreeks tot gevolg. De rollen leken 

omgedraaid en zo gebeurde het dan 
ook dat VZOD bij een 10-11 stand 
voor het eerst op voorsprong kwam 
en dat zelfs wist uit te bouwen tot 
10-12. Er leek met nog 10 minuten op 
de klok geen vuiltje aan de lucht voor 
de blauw-zwarten. Een kwestie van 
uitspelen, maar dat bleek moeilijker 
dan gedacht. Haarlem kwam uit de 
slaapstand en gooide nog maar weer 
eens wat haarlemmerolie op het vuur. 
Middels 4 doelpunten op rij was de 
thuisploeg met een 14-12 stand weer 
de bovenliggende partij. Tessa Kunst 
bracht met haar doelpunt de span-
ning weer even terug, maar dat bleek 
van korte duur toen Haarlem met 3 
doelpunten op rij de eindstand 
bepaalde op 17-13. De wedstrijd 
duurde voor de spelers van VZOD net 
even te lang, waardoor ze uiteindelijk 
aan het korte eind trokken. 
Aanstaande zaterdag 15 oktober staat 
de thuiswedstrijd tegen Apollo op het 
programma om 15.30 uur aan de Wim 
Kandreef.

Korfbal: VZOD komt net tekort 
tegen Haarlem

Laura Viet brengt VZOD voor het eerst weer langszij (9-9).

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8 
oktober moest AAS 1 uit spelen 
tegen Sopsweps: ‘Samen Op Pad 
Spelen We Een Potje Schaak’. Een 
vriendenclub, maar wel een loei-
sterke club. De twee sterkste spelers, 
beide Internationaal Meester, waren 
niet eens opgesteld, maar speelden 
voor publiek. Desondanks was het 
ratingverschil op de meeste borden 
heel groot. Wat niet hielp voor de 
Azen waren drie verhinderde spelers, 
terwijl er nog maar 1 invaller over 
was. Er moesten dus 2 borden leeg 
gelaten worden en begonnen de 
Azen met een 2-0 achterstand. Op 
bord 4 kwam Jeroen er niet aan te 
pas en werd er vlot afgehakt. Op 

bord 7 speelde Rob en hij was de 
enige AAS met een hogere rating 
dan zijn tegenstander. Hij speelde 
sterk en won. Ivo speelde op bord 5 
tegen de sterke Bottema op een digi-
taal bord. Ondanks de bescheiden 
openingsopzet van zwart werd Ivo in 
22 zetten onder de voet gelopen. 
Daarna werd het thuiso�ensief tot 
staan gebracht en hielden de Azen 
Simon, Martin en Ben lang stand. 
Maar ook hier begon het ratingver-
schil te spreken. Martin moest als 
eerste opgeven, toen werd het 
slachto�er en Simon werd afgestraft 
na een fout. Dus, een historische 7-1 
nederlaag, met nog enkele zeer 
sterke clubs te gaan, ziet het er 
somber uit voor de competitie-scha-
kers van AAS.

Schaken: Zwaar gehavend AAS 
leidt grote nederlaag

Aalsmeer - Op de derde speelavond 
van het seizoen was de opkomst bij 
Sjoelclub Aalsmeer wat minder. 
Slechts 25 sjoelers aan de bak dit 
keer, maar toch werden er twee 
persoonlijke records verbroken. Pia 
Mulder verbrak de 1300 grens met 
1311 als score en Anouschka Ploeger 
gaat richting de 1200 grens met 1184 
punten. In de Hoofdklasse was het 
spannend wie er met de winst 
vandoor zou gaan, maar uiteindelijk 
was het Tiny Amsing die met 23 
punten eerste werd. In de A-Klasse 
was Pim van der Meer goed op dreef 
met 27 punten en in de B-Klasse was 
de hoogste eer voor Maria Baggen 26 
punten. Drie Sjoelers gooiden drie 
keer 148 punten: Patrick Haring, Wim 

Voorbij en Albert Geleijn. Petra 
Houweling, Tiny Amsing, Iko van 
Elburg, Marja Springin’tVeld en Pim 
van der Meer behaalden elk één maal 
148 punten.

NK en competitie
De sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer 
maken zich op voor het eerste NK 
van het seizoen op zaterdag 15 
oktober in Barneveld. Aalsmeer staat 
met vijf teams aan de start. De 
volgende competitieavond is 
vanavond, donderdag 13 oktober, en 
begint om 20.00 uur in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn 
welkom, na aanmelding via de 
website. Alle uitslagen en meer infor-
matie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Twee persoonlijke records bij 
Sjoelclub Aalsmeer

Tweede plaats Anouschka Ploeger.. Persoonlijk record voor Pia Mulder.

Regio - Bondscoach Sta�an Ollson 
heeft de de�nitieve selectie bekend-
gemaakt voor de start van de 
EK-kwali�catiereeks. De TeamNL 
Handbalheren nemen het, in het 
kwali�catietraject voor het EK 2024, 
op tegen België en Griekenland. 
Olsson heeft 20 spelers opgenomen 
op zijn shortlist. Zestien spelers 
reizen af naar het Griekse Chalkida 
voor de uitwedstrijd. Op donderdag 
13 oktober staat de thuiswedstrijd 
tegen België op het programma. Om 
20.00 uur klinkt het beginsignaal in 
de Maaspoort in Den Bosch. Drie 
dagen later, op zondag 16 oktober, 
speelt Nederland de uitwedstrijd 
tegen Griekenland om 17.00 uur. De 
TeamNL Handbalheren zijn bij de 
loting voor de kwali�catie van het EK 
2024 in Duitsland ingedeeld in groep 

5 met Kroatië, Griekenland en België. 
Tegen iedere tegenstander wordt 
een keer uit en een keer thuis 
gespeeld. De twee beste landen in 
de poule en de vier beste nummers 
drie plaatsen zich voor het eindtoer-
nooi waar in totaal 24 landen aan 
deelnemen. De ploeg van bonds-
coach Sta�an Olsson kan zich voor 
de derde keer in de geschiedenis 
kwali�ceren voor het EK. Het Euro-
pees Kampioenschap vindt plaats 
van 10 tot en met 28 januari 2024 in 
Duitsland. Opnieuw maken drie 
spelers van Green Park Aalsmeer 
deel uit van de de�nitieve selectie 
TeamNL Handbalheren: Samir Beng-
hanem, Je�rey Boomhouwer en 
René Knegt (keeper) gaan zich 
inzetten tijdens de 
EK-kwali�catiereeks.

Handbal: Samir, Jeffrey en René 
in definitieve selectie TeamNL

Aalsmeer - De tweede AVA Scholie-
renloop op woensdagmiddag 5 
oktober is opnieuw gewonnen door 
basisschool Triade. Zij scoorde de 
meeste punten van de deelnemende 
basisscholen uit Aalsmeer, Kudel-
staart en Rijsenhout. Triade bleef de 
Antoniusschool en de Zuidooster-
school nipt voor. Ondanks een pittig 
windje (bijna windkracht 4) was het 
met zo’n 17 graden een prima 
middag voor een veldloop op en 
rond de atletiekbaan aan de Sport-
laan. De kinderen van groep 3 en 4 
liepen een hele ronde van 700 meter, 
merendeels over gras, met een �ink 
stuk heuvel en �nish op het rechte 
eind van de AVA baan. De meisjes en 
jongens van  de groepen 5 tot en 
met 8 liepen het parcours twee keer, 
dus 1400 meter. Serie 1 (groep 3 en 
4) werd gewonnen door Anne Geert-
sema en Theo Clocotici. In serie 2 

(groep 5 en 6) was Fien Middelkoop 
het snelste meisje en Revi Rijvordt de 
snelste jongen. In serie 3 (groep 7 en 
8) was de winst voor Safa el Bakkal 
en Mel Combee. Bij de strijd tussen 
de ouders en de leraren waren er 
sterke optredens van de ouders 
Mariska Buis en Len de Wet en van de 
Zuidooster juf Rianne en meester 
Menno. 
De beste nummers 1, 2 en 3 bij de 
meisjes en jongens van iedere serie 
ontvingen een mooie medaille. Alle 
deelnemers kregen een fraaie vaan.
Iedereen kon gebruik maken van de 
waterbar mogelijk gemaakt door 
JOGG Aalsmeer. JOGG gaat voor een 
gezonde jeugd, gezonde toekomst 
en zet zich in om gezond eten en 
bewegen voor jongeren makkelijk en 
aantrekkelijk te maken. De volledige 
uitslag van de Scholierenveldloop is 
te vinden op www.avaalsmeer.nl.

Triade opnieuw winnaar van de 
AVA Scholierenveldloop








