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Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

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

Elke zondag open van 10 tot 17 uur

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

Verwonderland Ter Aar
is vanaf 17 oktober 2020
dagelijks geopend!

Uitvoering HOVASZ-project op Burgemeester Kasteleinweg

Wegwerkzaamheden aan 
kruispunt Mensinglaan

Provincie Noord-Holland richt de 
kruising J.C. Mensinglaan met 
de Burgemeester Kasteleinweg 
opnieuw in en legt een nieuwe 
fi etsstraat aan op de Witteweg. 
De werkzaamheden zijn onder-
deel van de aanleg van een nieu-
we, vrijliggende busbaan tussen 
Haarlemmermeer en Uithoorn 
(project HOVASZ).
 
Tijdelijke rotonde
Voorafgaand aan de werkzaam-
heden bij de J.C. Mensinglaan is 
het kruispunt bij de Ophelialaan 
op 15 oktober van 7.00 tot 19.00 
uur afgesloten voor al het ver-
keer. Op deze kruising wordt een 
tijdelijke rotonde aangelegd.
 
Fietsstraat
Van donderdag 19 oktober tot 

en met vrijdag 18 december is de 
Burgemeester Kasteleinweg afge-
sloten tussen de Ophelialaan en 
de rotonde met de Zwarteweg. 
Op dit deel van de weg wordt 
er gewerkt aan de nieuwe bus-
baan. Tegelijkertijd wordt er ge-
werkt aan de Witteweg. De Wit-
teweg krijgt een nieuwe bestem-
ming als fi etsstraat. Bij een fi ets-
straat zijn auto’s te gast en geldt 
een maximum snelheid van 30 ki-
lometer per uur.
 
Omleiding doorgaand 
verkeer
Voor het doorgaand verkeer is 
een grootschalige omleidings-
route ingesteld. Dit verkeer wordt 
bij Hoofddorp en Uithoorn rich-
ting de N201 omgeleid, in plaats 
van via de N196.

Bestemmingsverkeer
Bestemmingsverkeer is wel moge-
lijk. Het éénrichtingsverkeer op de 
Ophelialaan en de Geraniumstraat 
wordt tijdelijk opgeheven zodat de 
winkelstraat en omwonenden di-
rect bereikbaar zijn vanaf de Bur-
gemeester Kasteleinweg. De Bur-
gemeester Kasteleinweg tussen 
de Ophelialaan en de Zwarteweg 
is voor alle verkeer afgesloten (met 
uitzondering van nood- en hulp-
diensten). Tijdens de werkzaamhe-
den blijft de Witteweg bereikbaar 
voor bestemmingsverkeer. De be-
drijven aan de Witteweg zijn be-
reikbaar vanaf de Zwarteweg. Fiet-
sers tussen de 1e en 2e J.C. Mensin-
glaan volgen verschillende omlei-
dingen. Deze omleidingen worden 
met verkeersborden aangegeven.
 
Project HOVASZ
De nieuwe HOV-verbinding is een 
van de schakels in het regionale 
HOV-netwerk R-net en biedt reizi-
gers frequent, comfortabel en be-
trouwbaar busvervoer. Naast de 
busbaan wordt de N196 in Haar-

Vanaf 19 oktober gaat de Burgemeester Kasteleinweg dicht tussen de Ophelialaan en de Zwarteweg wegens 
HOVASZ-werkzaamheden.

Van links naar rechts: Jeroen Verbeek (voorzitter Vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied), Ineke Loogman 
(voorzitter Vereniging Leefgenot Westeinderplassengebied) en Jan Boomhouwer (voorzitter Behoud Woonge-
not Aalsmeerbaan).

“Onze gezondheid en ons 
woongenot zijn in gevaar”
Bewoners rond Schiphol 
stappen naar de rechter

re voert. De inzet is het afdwingen 
van wettelijke en handhaafbare 
maatregelen om de gezondheid 
en het woongenot van elke bewo-
ner te beschermen tegen de nega-

tieve eff ecten van het vliegverkeer. 
In de civiele procedure wordt RBV 
terzijde gestaan door het advoca-
tenkantoor Prakken d’Oliveira, dat 
opkomt voor de belangen van in-

dividuen en bedrijven, met een 
bijzondere aandacht voor de rech-
ten van de mens. Meer info: www.
beschermingtegenvliegtuighin-
der.nl

lemmermeer, de Burgemees-
ter Kasteleinweg in Aalsmeer en 
de Koningin Maximalaan in Uit-
hoorn, inclusief de fi etspaden, 
opnieuw ingericht als een twee-
baansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer. Een aanzienlijke 
verbetering voor de leefbaarheid, 
bereikbaarheid en de veiligheid 
in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar 
verwachting eind 2021 in gebruik 
genomen.
 

Meer informatie
Met vragen over de werkzaam-
heden kunnen weggebrui-
kers en omwonenden con-
tact opnemen met het Service-
punt van de provincie via 0800-
0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl. 
Actuele informatie over de werk-
zaamheden is te vinden op HO-
VASZ.nl of via de Facebookpagi-
na regio Amstelland-Meerlanden

Aalsmeer – Langdurige blootstel-
ling aan lawaai en vervuiling door 
vliegverkeer leiden tot ernstige 
gezondheidsklachten. En ook het 
woongenot wordt zwaar aange-
tast. Deze feiten zijn niet nieuw. De 
overheid is ervan op de hoogte en 
heeft de taak de bewoners tegen 
deze negatieve eff ecten van het 
vliegverkeer te beschermen. Ech-
ter, als het om de luchtvaart gaat, 
dan geeft de overheid niet thuis. 
Bewoners rond luchthavens voe-
len zich behandeld als tweede-
rangsburgers en dat zijn ze zat. Ze 
stappen daarom naar de rechter. 

Bescherming 
De in de luchtvaartnota 2020-
2050 van minister Van Nieuwen-
huizen gepresenteerde groei tot 
800.000 vluchten, doet de bewo-
ners rond Schiphol het ergste vre-
zen. Reden voor de bewoners om 
de minister te laten weten dat zij 

de eenzijdige focus van de over-
heid op de luchtvaart niet lan-
ger accepteren. Drie bewoners-
verenigingen uit Aalsmeer (Vlieg-
hinder Westeindergebied, Leef-
genot Westeinder-gebied en Be-
houd Woongenot Aalsmeerbaan) 
hebben zich per 1 april 2020 ver-
enigd in de Stichting ‘Recht op 
Bescherming tegen Vliegtuighin-
der’ (RBV).

Grensoverschrijdend
Het doel van de stichting is om 
in samenwerking met andere be-
woners en hun bewonersvereni-
gingen uit de wijde omtrek rond 
Schiphol de minister via de rech-
ter te dwingen tot adequate be-
scherming tegen vliegtuighinder. 

Rechten van de Mens
Het recht op ongestoord wonen, 
een fundamenteel recht, is de ba-
sis waarop RBV de civiele procedu-

99 Kilometer 
op Bachlaan

Aalsmeer - Op vrijdag 9 ok-
tober heeft de politie een 
korte snelheidscontrole ge-
houden op de Bachlaan. De 
hoogst gemeten snelheid 
was liefst 99 kilometer per 
uur. Op deze weg in Horn-
meer geldt een maximum-
snelheid van 50 kilometer. 
De ‘snelheidsduivel’ had te-
vens een klein kind (5 jaar) 
zonder zitverhoger naast 
zich zitten. Hier is proces-
verbaal voor opgemaakt, en 
er is een boete gegeven voor 
het overschrijden van de 
maximumsnelheid.

Aalsmeer -  Provincie Noord-Holland voert van 19 oktober tot en 
met 18 december werkzaamheden uit aan het kruispunt J.C. Men-
singlaan en de Burgemeester Kasteleinweg. Om dit te kunnen 
doen is de weg tussen de Ophelialaan en de rotonde Zwarteweg 
voor al het wegverkeer afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de 
N201 en moet rekening houden met extra reistijd.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.600

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 18 oktober

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg 

269. Zondag 16u. Dienst met 
Jan Maurice Lubbers. Aanmel-
den via www.cama-aalsmeer.
nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Onlinedienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
P.W.J. van der Toorn en 16.30u. 
met ds. J.A.C. Weij.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.C. 
Schaeffer uit Nunspeet.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst. Aanmelden via re-
servering@dgaalsmeer.nl of 
0297-326527. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Online-
dienst: http://pgaalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/. Voorgan-
ger: ds. M. Eikelenboom.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met prop. H.N. 
Visser, Amsterdam. Organist: 
Joshua Prins. Aanmelden via 
hervormdaalsmeer.nl. Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst. met 
ds. F. v/d Bosch uit Katwijk. Or-
ganist: Jan Teeuw. Aanmelden: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

10u. dienst via YouTube: OKKN 
vieringen.

Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
Voorganger: proponent N.I. de 
Ronde uit Delft. Dienst ook on-
line te volgen via www.kerk-
dienstgemist.nl. 

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

Zondag 10u. Dienst via ht-
tps://sow-kudelstaart.nl. Voor-
ganger: mw. L. Hoogerwerf uit 
Woubrugge. Ook op later tijd-
stip terug te kijken.

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

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. cantorgroep. 

Maximaal 60 kerkplaatsen. 
Vooraf reserveren via sjange-
boortesecretariaat@live.nl of 
bel 0297-324735.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

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

Van 16 tot en met 21 november
Collectanten gezocht 
voor MS Fonds
Aalsmeer - Van 16 tot en met 
21 november vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Na-
tionaal MS Fonds plaats. De stich-
ting is hard op zoek naar collec-
tanten in Aalsmeer. Help mee in 
de strijd tegen multiple sclerose 
(MS).
 
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS 
collecte ziet er dit jaar anders uit. 
Collecteren mag van de overheid, 
maar het is niet vanzelfsprekend 
dat collectanten allemaal langs 
de deur gaan. Daarom biedt het 
Nationaal MS Fonds andere ma-
nieren van collecteren aan haar 
collectanten. Collectanten kun-
nen een donatieflyer met QR-co-
de door brievenbussen in hun 
omgeving doen. Ook is het moge-
lijk om online te collecteren met 
een digitale collectebus. Meer 
informatie hierover is te vinden 
op www.nationaalmsfonds.nl/ 
ms-collecte/collecteren-in-coro-
natijd/

Iedere collectant heeft zijn of 
haar eigen reden om zich in te 
zetten in de strijd tegen MS. Zo 
ook Lia, die inmiddels alweer tien 
jaar collecteert voor het Natio-
naal MS Fonds. Haar man kreeg in 
2002, na een aantal jaar van vage 
klachten, de diagnose MS. De im-
pact op het gezin was groot. “Hij 
was 52 en een sterke en onder-
nemende man. Na de diagnose 
stortte zijn wereld in. Hij kon niet 
accepteren dat hij ziek was. Door 
concentratieproblemen en ver-
moeidheid moest hij al vrij snel 
zijn werk als assurantieadviseur 
opgeven. Hij voelde zich afge-
schreven. Die periode heeft een 
wissel op het gezin getrokken. En 
nog. Mijn man heeft veel last van 
vermoeidheid en kan nog maar 
een meter of twee, drie lopen. 
Hij gaat ook cognitief achteruit. 
Om daar een weg in te vinden, is 
een proces. Als partner kun je je 
machteloos voelen. Door te gaan 
collecteren, had ik het gevoel dat 
ik toch iets kon bijdragen.”

Onderzoek
De opbrengst van de collecte is 
enorm belangrijk voor het Natio-
naal MS Fonds. Met de opbrengst 
van de collecte wordt onder an-
dere onderzoek naar betere be-
handelingen en een betere kwa-

liteit van leven voor mensen met 
MS gefinancierd. Dit onderzoek 
mag niet stil komen te liggen, MS 
staat immers ook niet stil! 

Lia collecteert al tien jaar voor MS.

Onbegrepen wereld van jongvolwassene

Biografie: ‘In het duister 
van mijn hoofd’
Rijsenhout - In het boek ‘In het 
duister van mijn hoofd - De on-
begrepen wereld van een jong-
volwassene met psychische pro-
blemen’ deelt Robin Witteman, 
20 jaar uit Rijsenhout, openhar-
tig haar ervaring met psychi-
sche problemen en laat ze zien 
wat een psychische ziekte met 
een mens kan doen. Vrijdag 9 ok-
tober was in dorpshuis De Ree-
de de boekpresentatie van deze 
aangrijpende en bijzondere bi-
ografie. Hier heeft Robin van al-
les verteld over haar boek. Alle 
opbrengsten gaan naar haar ho-
pelijk toekomstige psycho-soci-
ale hulphond. Het kostenplaatje 
hiervan is enorm waardoor zij dit 
niet zelf kan bekostigen. In de re-
guliere zorg is ze een complex ge-
val en er is niks dat werkt. Daar-
naast wilt ze de taboe en stigma-
tisering rondom psychisch ziek 
zijn doorbreken.
Robin groeide op in een com-
plexe thuissituatie. Vanaf haar 

14e jaar begonnen de proble-
men. Er waren meerdere trauma-
tische gebeurtenissen: ze werd 
gepest, haar vriend verongelukte, 
ze werd (seksueel) misbruikt en 
ze werd bedreigd. Ze wilde niets 
meer voelen en ze wilde niet pra-
ten. Nadat ze te lang doorgegaan 
was zonder gevoel wist ze dat ze 
kon gaan. Ze was niet meer nodig 
op deze aarde en ze deed haar 
eerste zelfmoordpoging. Van-
af dat moment begon haar le-
ven binnen de psychiatrie. Al snel 
werd ze een ‘complex geval’. Pra-
ten kon ze niet, maar schrijven 
ging haar makkelijker af. Door er-
varingen te delen, hoopt Robin 
dat ze kan laten zien wat psychi-
sche ziekte met een mens kan 
doen: binnen één jaar ging ze van 
student naar patiënt.
Haar boek is verkrijgbaar bij de 
lokale boekwinkels in Aalsmeer, 
Kudelstaart en Hoofddorp. Voor 
vragen of meer informatie:  
Robinfw@hotmail.com. 

Postzegel(ruil)beurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 17 oktober 
gaan de deuren van Het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat om 
09.30 uur open voor alle postze-
gelverzamelaars. De entree tot de 
Postzegel(ruil)beurs is gratis. 
Eenmaal binnen gelden de richt-
lijnen van het RIVM en het Paro-
chiehuis. Bij teveel belangstelling 
op enig moment kunnen bezoe-
kers verzocht worden het op een 
later tijdstip nog eens te probe-
ren. 
Heerlijk snuffelen in de ruim 50 
nieuwe stockboeken met daar-
in duizenden zegels voor slechts 
5 eurocent per stuk is mogelijk. 

Neem gerust eigen stockboek(en) 
met dubbele zegels mee om te 
ruilen, ook dat kan hier. Verder 
kunnen niet verkochte kavels uit  
de oktoberveiling nog aange-
schaft worden op de ruilbeurs. 
Uiteraard is er ook weer een ver-
loting voor hen die geen geld aan 
zegels willen uitgeven. De ruil-
beurs sluit om 15.00 uur. 
Voor meer informatie over de-
ze dag kan contact opgenomen 
worden met Gerboud Zwetsloot, 
via 0297-345231. Kijk voor al-
le activiteiten en meer informa-
tie op www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl.

Stiltewandeling in het Bos
Amstelland - Kom mee in stilte 
wandelen op de dag van de stil-
te, zondag 25 oktober om 10.00 
uur, in het Amsterdamse Bos. Een 
wandeling van vijf kwartier naar 
en over Vogeleiland, de verbor-
gen parel van het Bos. De start is 
bij de Grote Parkeerplaats van de 
Geitenboerderij, Nieuwe Meer-
laan 3, Amstelveen. Na de wande-
ling is er gelegenheid om ervarin-
gen te delen of stil te blijven met 
een kopje thee of koffie. De kos-
ten zijn 5 euro per persoon. De 

bij de houten bruggen van Piet 
Kramer. Er zijn met onder ande-
re de aanleg van het Bloesem-
park, Oosterse invloeden toege-
voegd. Ervaar de invloeden uit 
oost en west onder leiding van 
boskenners Jan Heeren en Wou-
ter van der Wulp. Voor deelne-
mers vanaf 18 jaar. Kosten 5 eu-
ro per persoon. Start is bij de Gro-
te Parkeerplaats van de Geiten-
boerderij, Nieuwe Meerlaan 3, 
Amstelveen. Aanmelden onder 
vermelding van telefoonnum-
mer voor zowel de stiltewan-
deling als de fietstocht is ver-
plicht. Dit kan telefonisch via 020-
2517840 of stuur een mail naar:  
deboswinkel@amsterdam.nl.

wandeling is geschikt voor ieder-
een vanaf 18 jaar en vindt plaats 
onder leiding van boswinkelme-
dewerkster Caroline. 

Fietstocht 
Fiets mee op woensdagmiddag 
28 oktober om 14.00 uur in het 
Amsterdamse Bos. Er wordt een 
tocht gemaakt met veel wetens-
waardigheden over de geschie-
denis van het Amsterdamse Bos. 
Het Amsterdamse Bos heeft een 
rijke geschiedenis met veel lagen 
en verhalen. Bij het ontwerp is in-
spiratie gehaald uit alle windstre-
ken. Het duidelijkst is dit te zien 









O�ciële Mededelingen
15 oktober 2020

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

Jastrzembska-van Heusden N. 08-10-1985 06-10-2020
Woliński B.K. 17-01-1991 07-10-2020
Xin L. 16-10-1960 08-10-2020
van Heusden K.K. 30-04-2010 06-10-2020
van Heusden C. 04-07-2013 06-10-2020
van Heusden B. 23-07-1972 06-10-2020

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via  
www.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.

AALSMEERVOORELKAAR

Wil je graag iets doen voor een ander? Of zoek je juist hulp? 
Aalsmeervoorelkaar is de online marktplaats waar inwoners en 
organisaties uit Aalsmeer en Kudelstaart elkaar kunnen vinden 
en helpen. Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de boodschap-
pen, vervoer, of door samen op stap te gaan. Voor één keer of 
voor langere tijd. Meer informatie: www.aalsmeervoorelkaar.nl.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AALSMEER 

De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro 
per inwoner beschikbaar voor ontwikkelings-
samenwerking. De Stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer (OSA) mag dit geld 
namens de gemeente toekennen aan projec-
ten. Particulieren en instellingen in Aalsmeer 
kunnen bij OSA een aanvraag indienen om 
een ontwikkelingsproject te ondersteunen. 
Meer informatie: www.osa-aalsmeer.nl.

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘UITERWEG-PLASOEVERS 2021’ (Z19-006733)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, be-
kend dat met ingang van 16 oktober tot en met 26 november 
2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ met de bijbehorende stukken. 

Het plangebied van dit plan beslaat de gronden aan weers-
zijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden 
en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, 
Kudelstaartseweg en Herenweg. Het ontwerpbestemmings-
plan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan 
‘Uiterweg-Plasoevers 2005’. Het geeft een actueel beheerka-
der voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het 
plangebied. Het ontwerp is in beginsel conserverend van aard, 
wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op 
toekomstige ontwikkelingen. De ontwikkelingen die aanvan-
kelijk in het voorontwerp ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ zaten zijn 
niet meer in dit ontwerp voorzien. De ontwikkelingslocaties 
Fort Kudelstaart, Nieuw-Calslagen (Jan Lunenburg Oever), Ro-
yal Terra Nova (percelen achter Uiterweg 222) en Marinapark 
Aalsmeer (percelen achter Uiterweg 116a) vallen buiten dit 
ontwerpbestemmingsplan. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken 
ter inzage met ingang van 16 oktober tot en met 26 november 
2020. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

Digitaal
U kunt de digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2021” raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.19-OW01

- en op de gemeentelijke viewer onder: http://0358.ropubli-
ceer.nl

Papier 
Het papieren ontwerpbestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 
2021” met behorende stukken liggen gedurende de genoem-
de termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein	1;

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Kuijt T.M.W. 16-06-1976 08-10-2020
Kuijt J.A. 26-05-2013 08-10-2020
Woźniak P. 23-03-1980 07-10-2020
Życzkowska E. 28-04-1978 08-10-2020

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vervolg op volgende blz.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. 

In verband met de beperkende maatregelen ten gevolge van 
het coronavirus, dient voor inzage eerst telefonisch een af-
spraak te worden gemaakt via 0297-387575 (balie Aalsmeer) 
en 020-5404911 (balie Amstelveen). 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn wordt een ieder in de 
gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden 
gericht aan de Gemeenteraad Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer Z19-006733. 
Digitaal indienen kan onder vermelding van het zaaknummer 
én uw adresgegevens via fu-so@amstelveen.nl. Degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via 
telefoonnummer 0297-387575.

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Kudelstaartseweg 247, 1433 GH, (Z20-070704), het be-

staande toilet vervangen door een toiletgroep m/v (ge-
meentelijk monument) 

-  Hugo de Vriesstraat 54, 1431 KC, (Z20-070635), het aanleg-
gen van een in- en uitrit 

-  Van Clee�kade sectie C nr, 6247, (Z20-070178), het verwij-
deren van een buiten gebruik gestelde DPO-leiding (pro-
ject HOVASZ-TE20185) 

-  Legmeerdijk t.h.v. sectie C nr. 4427 , (Z20-070149), het 
verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO-leiding 
(project HOVASZ) 

-  Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-070089), het intern 
verbouwen van de woning, het verhogen van de nok en 
plaatsen van dakkappellen aan de voor- en achterzijde van 
de woning 

-  Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z20-069759), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Kudelstaartseweg, t.h.v. nr. 22 (kad. perceel D nr. 6824), 
(Z20-069601), het verwijderen van stortstenen en het aan-
leggen van een pierverlenging 

-  Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-069164), het 
kappen van 3 bomen t.b.v. de herinrichting en groenreno-
vatie van de omgeving van de Proosdijhal 

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z20-069160), het ombou-
wen van de bestaande tennishallen naar een klimtoren-
park 
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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 be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
-  Snoekbaarsstraat 2, 1432 PE, (Z20-058431), het plaatsen 

van een vuilcontainer t.b.v. het vervangen van een schut-
ting. Verzonden: 12 oktober 2020

-  Hornweg 322 en achter nr. 322 (sectie B nrs. 6509 en 7361), 
1432 GT, (Z20-052940), het verbreden van een bestaande 
in- en uitrit (toegangspoort) en/of extra poort toevoegen. 
Verzonden: 07 oktober 2020

-  Charles Gabrijweg 20, 1431 MJ, (Z20-055471), het aanleg-
gen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 oktober 2020

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 

doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie: 
- Huygensstraat 32, 1433 BR, (Z20-061093), het plaatsen van 

een split (airco) warmtepomp op de dakkapel aan de voor-
zijde van woning. Verzonden: 12 oktober 2020

-  Uiterweg 34, 1431 AN, (Z20-049596), het plaatsen van een 
dakraam ( rijksmonument). Verzonden: 12 oktober 2020

-  Kudelstaartseweg 20, 1431 GA, (Z20-045337), het bouwen 
van een clubhuis. Verzonden: 06 oktober 2020

-  Geraniumstraat 30, 1431 SR, (Z20-043579), het maken van 
een dakopbouw met een dakkapel aan de voor- en achter-
zijde van de woning. Verzonden: 05 oktober 2020

 
BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Langs Burgemeester Kasteleinweg (N196), t.h.v. Stom-

meerkade 35A (kad. perc. C6189), (Z20-064022), het aan-
leggen van een nieuw glasvezeltracé en het verwijderen 
van het oude tracé t.b.v. reconstructie 

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbe-
sluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten 
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Aanwijzing 30 km/uur zone – Machineweg tussen de Ja-

panlaan en de Legmeerdijk.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 

van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 247C (Z20-053309) Optisport Leisure Cen-

ter Aalsmeer B.V., verzonden 7 oktober 2020

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 247C (Z20-053304) Optisport Leisure Cen-

ter Aalsmeer B.V., verzonden 7 oktober 2020

TER INZAGE:

t/m 29-10-20 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2020’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

t/m 26-11-20 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2021’ met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aan de slag met plantjes, grond en mos

Workshop Ecoterrarium
Aalsmeer - Op vrijdag 23 okto-
ber kunnen liefhebbers een ei-
gen ecoterrarium maken bij Flo-
riWorld. In deze workshop gaan 
de deelnemers aan de slag met 
plantjes, cactussen, grond, grind 
en mos naar keuze om een duur-
zaam terrarium te maken. Een 
student van het Wellant Colle-
ge helpt om een mooi mini tuin-
tje te creëren, die uiteraard mee 
naar huis genomen mag worden! 
De workshop is voor alle leeftij-
den, start om 13.00 uur en duurt 

tot 15.00 uur. Aanmelden voor 
de workshop kan via info@flo-
riworld.nl. Er is plek voor maxi-
maal dertig personen in verband 
met de RIVM-richtlijnen. Dus snel 
aanmelden om verzekerd te zijn 
van een plek! FloriWorld is her-
kenbaar aan het felgekleurde ge-
bouw aan de Sierteeltstraat 1 op 
het terrein van Royal Flora Hol-
land en is goed bereikbaar op de 
fiets, met de auto en het open-
baar vervoer, buslijnen 357 en 
358. Meer info: www.floriworld.nl.

Toename aantal corona-
besmettingen Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal besmettin-
gen met het coronavirus neemt 
in het hele land fors toe. Voor-
al de Randstad staat diep in het 
rood. De meest besmettingen 
worden al dagen geconstateerd 
in Amsterdam. Ook de grote ste-
den Rotterdam en Den Haag 
staan dagelijks in de top drie. In 
de plaatsen rond de hoofdstad 
houdt het coronavirus eveneens 
flink huis. Ook in Aalsmeer is het 
aantal besmettingen weer toege-
nomen. In week 40 (eerste week 
van oktober) zijn 70 inwoners po-
sitief getest op het coronavirus. 
Per 10.000 inwoners zijn dit 22 
besmettingen. In totaal hadden 
die week 377 inwoners zich laten 
testen. In week 41 (tweede week 
van oktober) zijn meer inwoners 
naar de GGD gegaan voor een 
test, 486 in totaal. Van dit aan-
tal kregen 86 inwoners een tele-
foontje dat ze een positieve uit-
slag hadden (27 per 10.000 inwo-
ners). Er zijn gelukkig geen inwo-
ners uit Aalsmeer opgenomen in 
ziekenhuizen en er vallen geen 
overledenen te betreuren. Ook in 
Uithoorn en Amstelveen blijven 
de opnames en overledenen de-
ze week op nul. In Uithoorn zijn 

de afgelopen twee weken totaal 
127 besmettingen (51 in week 40 
en 77 in week 41) vastgesteld. In 
totaal 748 Uithoornaars brachten 
een bezoek aan de teststraat. Ook 
meer inwoners van Amstelveen 
hebben zich de afgelopen twee 
weken laten testen, 1102 in week 
40 en 1351 in week 41, een toe-
name van ruim twintig procent. 
Positief getest werden deze twee 
weken 416 inwoners van Amstel-
veen. Bron: GGD Amsterdam

Koop lokaal
Afgelopen dinsdag 13 oktober 
heeft het kabinet extra maatrege-
len aangekondigd, die gelijk de 
volgende dag zijn ingegaan. Hier-
over werd volop gespeculeerd 
en wat gevreesd werd is voor 
de komende twee of vier we-
ken de waarheid: De horeca (ca-
fé’s en restaurants) zijn dicht en 
de sportcompetitie is stil gelegd. 
Overigens blijft afhalen bij restau-
rants wel mogelijk. Doe dit voor-
al en blijf lokaal shoppen. Samen 
in Aalsmeer tegen corona! Want, 
het is wel duidelijk dat corona op 
dit moment het ‘gevecht’ aan het 
winnen is en dit tij moet natuur-
lijk gekeerd worden! 

Winst Greet en 
Jasper bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma en nieuwe kaar-
ters worden hartelijk welkom ge-
heten. Op donderdag 8 oktober is 
het jokeren gewonnen door Greet 

de Jong met 388 punten. Trudy 
Knol werd tweede met 636 punten, 
en de derde plaats was voor Jopie 
Grauw met 699 punten. Bij het kla-
verjassen was de hoogste eer voor 
Jasper Blom met 4960 punten, ge-
volgd door Huub Bouwmeester 
met 4788 punten en Regina Geleijn 
met 4778 punten. Kom gerust eens 
kijken bij de Ouderensoos en speel 
een paar proefmiddagen mee. 
Neem voor inlichtingen contact op 
met Hans van Schuilenburg (pen-
ningmeester) via 06-12699009.

Bloemenaffiches en hedendaagse kunst

Nieuwe tentoonstellingen 
in het Flower Art Museu
Aalsmeer - In het Flower Art Mu-
seum in zijn vanaf zaterdag 17 ok-
tober twee nieuwe tentoonstel-
lingen te zien. De ene expositie 
biedt een fascinerend kijkje in het 
verleden, de andere brengt werk 
van verschillende hedendaagse 
kunstenaars voor het voetlicht. 
Alles loopt anders dit jaar, ook het 
Flower Art Museum heeft door 
corona flink moeten schuiven in 
de programmering. Toch is het 
gelukt om dit najaar twee nieuwe 
tentoonstellingen te presenteren, 
die in kwaliteit niet onder doen 
voor eerdere exposities. De ten-
toonstellingszalen zijn ruim op-
gezet, zodat niet alleen de kunst, 
maar ook bezoekers de ruimte 
krijgen en het bezoek veilig kan 
plaatsvinden.

Zeg het met bloemen
In de tentoonstelling ‘Zeg het met 

bloemen’ geeft het museum een 
eerste impressie van de Csizik-
collectie. Deze collectie omvat 
een unieke verzameling affiches 
van bloemententoonstellingen, 
bijeengebracht door tuinbouw-
coryfee A.P. Csizik. De collectie 
werd dit jaar door Bloemenbu-
reau Holland geschonken aan het 
Flower Art Museum en bevat on-
der meer een groot aantal prach-
tig geïllustreerde affiches uit de 
eerste helft van de 20e eeuw. 
Samen vormen zij een schatka-
mer waarin het bloemrijke ver-
leden van Nederland, de promo-
tie van deze sector en de creatie-
ve verbeelding van uiteenlopen-
de kunstenaars samenkomen. In 
de tentoonstelling toont het mu-
seum circa 50 affiches als een eer-
ste impressie van de totale collec-
tie (die ongeveer 170 exemplaren 
telt). Bij de werken wordt tekst en 

uitleg gegeven over de ontwik-
keling van de bloemenpromo-
tie. Ook zijn er historische films 
te zien, pure nostalgie en tegelij-
kertijd een boeiende reis terug in 
de tijd.

De aarde lacht in bloemen
Met de tweede tentoonstelling 
hoopt het museum bezoekers 
een sprankje hoop te bieden. De 
coronacrisis brengt veel ellende, 
maar heeft ook een paar waarde-
volle dingen laten zien. Bijvoor-
beeld dat de natuur opleeft als de 
mens een stapje terug doet. Ter-
wijl iedereen afgelopen voorjaar 
tot stilstand kwam, werd de lucht 
schoner, keerde de stilte weer en 
waagden flora en fauna zich op 
onvermoede plaatsen. Met dit als 
vertrekpunt selecteerde het mu-
seum vijf kunstenaars die elk op 
hun eigen manier de natuur de 
ruimte geven in hun werk. Waar 
dat toe leidt? In ieder geval tot 
een bloeiende en verrassende 
wereld vol schoonheid. De expo-
sitie draagt de titel ‘De aarde lacht 
in bloemen’, naar een beroemde 
dichtregel van schrijver en filo-

soof Ralph Waldo Emerson. Een 
tentoonstelling met kunst om bij 
weg te dromen, vanuit het idee 
dat de natuur gekoesterd moet 
worden. De exposerende kun-
stenaars zijn Eelco Brand, Martin 
Groen, Katinka van Haren, Nikkie 
le Nobel en Mireille Schermer.

Reserveren verplicht
De tentoonstellingen beginnen 
zaterdag 17 oktober en duren 
tot en met 10 januari. Het Flower 
Art Museum is gevestigd aan Ku-
delstaartseweg 1 (tegenover de 
watertoren). Openingstijden zijn 
van donderdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. En-
tree is 6 euro per persoon, met 
Museumkaart 50% korting en 
kinderen tot en met 14 jaar gra-
tis. Vooraf tickets reserveren is 
verplicht en kan via www.flower-
artmuseum.nl of telefonisch via 
0297-364400 (tijdens openings-
tijden). Het museum houdt zich 
aan de RIVM-richtlijnen. Bezoe-
kers worden verzocht een mond-
kapje te dragen. Meer informatie 
is te vinden op de website.

Boerenvreugd-dieren op 
bezoek in zorgcentra
Aalsmeer - Afgelopen maand 
kon kinderboerderij Boeren-
vreugd voorzichtig de bezoek-
jes aan de zorgcentra weer her-
vatten. Al jaren bezoeken de ko-
nijnen, cavia’s en poes Tommie de 
bewoners in de Aalsmeerse zorg-
centra. Soms gaan ook de geiten 
en/of de schapen mee. Uit onder-
zoek blijkt dat dieren een posi-
tieve invloed hebben op de be-
woners in zorgcentra. De dieren 
van Boerenvreugd worden dan 
ook altijd met open armen ont-
vangen. 
Sinds maart lagen de bezoe-
ken stil, maar voorzichtig is dit 
nu weer opgestart. Vorige week 
werd een bezoek aan Ouderen- 

en verzorgingstehuis Rozenholm 
gebracht. De dieren lagen lekker 
op tafel of op schoot bij de bewo-
ners en er werd heel wat af ge-
aaid. Een enkele bewoner heeft 
niet zo veel met dieren, maar de 
meesten genieten erg van deze 
bezoekjes. Vaak komen er verha-
len over vroeger los, meestal met 
dieren in de hoofdrol. Niet alleen 
de bewoners worden vrolijk van 
deze bezoekjes. Ook de Boeren-
vreugd vrijwilliger en het perso-
neel van de zorgcentra genieten 
van deze middagen. 
In verband met de coronamaatre-
gelen gaat er nu slechts één Boe-
renvreugd vrijwilliger mee met 
de dieren. Deze vrijwilliger moet 

klachtenvrij zijn en houdt zich 
aan de maatregelen in de zorg-
centra. Wanneer een volgend be-
zoek gepland kan worden is on-

duidelijk nu de corona maatre-
gelen weer zijn aangescherpt. Dit 
dierenbezoek was in ieder geval 
weer een succes!
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WAT  is er    TE DOEN
Donderdag 15 oktober:
*  2 Nieuwe exposities in Flower 

Art Museum, Kudelstaartse-
weg. Open: donderdag tot en 
met zondag van 13 tot 17u. 
Reserveren via: www.flower-
artmuseum.nl.

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

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

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

*  Schaken bij Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
19u.

*  Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19u. 

Vrijdag 16 oktober:
*  Kaarten bij BV Hornmeer in 

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

Zaterdag 17 oktober:
*  Postzegelruilbeurs in Paro-

chiehuis, Gerberastraat, 9.30 
tot 15u.

*  Lezing ‘Vliegparken in West 
Nederland om 11u. en 13u. 
in Crash Museum in Fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open 11-16u. Reserveren ver-
plicht.

17 en 18 oktober:
*  Kinderboerderij Boeren-

vreugd in Hornmeer open. Za-
terdag en zondag van 10 tot 
16.30u. Dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 

Zondag 18 oktober:
*  Watertoren open van 13 tot 

17u. Ook op 25 oktober.
*  Ian Siegal solo in The Shack, 

Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u. (uitverkocht). Tic-
kets: info@the-shack.info

*  Shaffy-middag door Gerard 
Alderliefste bij Bob & Gon in 
De Oude Veiling. Uitverkocht.

Dinsdag 20 oktober:
*  Historische Tuin open. In-

gang Praamplein. Iedere dins-
dag tot en met zondag 10 tot 
16.30u.

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

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

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

Woensdag 21 oktober:
*  Midgetgolfbaan in Beetho-

venlaan open voor recrean-
ten. Ook op zaterdag en zon-
dag. Alle dagen van 13 tot 
17u. Reserveren verplicht.

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

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

Zaterdag 24 oktober:
*  KCA Jazzconcert Tico Y Agua-

ba’ in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 19.30u. Uitverkocht.

Vrijdag 30 oktober:
*  Cabaret ‘Kleine wereld’ door 

Fabian Fransiscus. Kaarten à 
15 euro uitsluitend in voorver-
koop via KCA ticketshop. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Tijd voor nieuwe 
snaren!

Viool ‘Leonardo’
 incl. koff er en stok

€ 75,00

Viool ‘Leonardo’
AANBIEDING:

NIEUW:

Klassieke gitaar 
‘Salvador Cortez’

7/8 

TIP:

WIJ ZIJN 
OPEN

(zonder
afspraak)!

Jazzconcert 
in Bacchus 
uitgesteld!

Aalsmeer - Het KCA jazzconcert 
in Bacchus: Tico y Aguabajo – ‘Pu-
ro’ is uitgesteld tot 24 oktober. 
Het concert van de Columbiaans-
Nederlandse pianist Tico Pierha-
gen ging afgelopen zaterdag-

Starttoren en kanon ijkpunten voor de watersporters

Zeilfort Kudelstaart: 
‘Water is het nieuwe goud’
Kudelstaart - De aanbeveling 
van provincie Noord-Holland 
om architect Serge Schoema-
ker te betrekken bij de renova-
tie en verbouwing vaan het Fort 
Kudelstaart is zeer sterke geble-
ken. De eerste kennismaking met 
de huidige ontwikkelaar en fort-
wachter Martijn de Liefde was 
een rondleiding door het Fort van 
Hoofddorp dat ook door Schoe-
maker onder handen is genomen 
en een zeer geslaagd project is 
geworden. 
Het leverde de architect zelfs 
twee prestigieuze nominaties 
op. Eén voor het mooiste interi-
eur van 2020 en de tweede is de 
ARC20 Architectuur Award. De 
uitlag wordt in november bekend 
gemaakt. Het klikte tussen beide 
heren. De plannen die De Liefde 
voor ogen heeft met het toekom-
stige Zeilfort Kudelstaart hielp 
Schoemaker verder concretise-
ren, waarmee de samenwerking 
een feit was. Aalsmeer kan op-
recht blij zijn met deze architect!

Starttoren en kanon
Serge Schoemaker heeft een ei-

gen architectenbureau in Am-
sterdam waar hij met zijn team 
het Fort met respect voor de ge-
schiedenis transformeert tot de 
nieuwe bestemming met behoud 
van karakter en monumentale 
waarde. Daarnaast is hij ook do-
cent aan de Academie van Bouw-
kunst in Amsterdam. Zeven van 
zijn eerstejaars studenten gaf hij 
een studieopdracht die is gericht 
op de starttoren van het toekom-
stige Zeilfort. 
De starttoren wordt een toege-
voegde waarde voor het zeil-
fort en is bedoeld als ijkpunt - als 
start en finish - voor de toekom-
stige internationale zeilwedstrij-
den “Voor de studenten is het 
leuk om met zo een actueel pro-
ject bezig te kunnen zijn. Zij heb-
ben acht weken de tijd gekregen 
en de uitkomst is zeven compleet 
verschillende en verrassende ont-
werpstudies.” De starttoren komt 
te staan op de rand van het per-
ceel met uitzicht op de Westein-
der. Het kanon (afkomstig van 
Fort Velsen - het geboortedorp 
van Martijn) krijgt hier eveneens 
een plek. Het kanon is te verge-

lijken met de kanonnen die vroe-
ger op het Fort stonden. Ook bij 
de plaatsing van de starttoren en 
het kanon wordt gekeken naar de 
historische context. “Mijn visie is 
dat wanneer je iets toevoegt het 
onderscheid tussen de historie 
en het eigentijdse zichtbaar moet 
blijven.”

Enige Fort met een jachthaven
Fort Kudelstaart behoort tot de 
stelling van Amsterdam. Een cir-
kel van 42 forten waarvan Ku-
delstaart misschien wel de meest 
unieke is, omdat het een ei-
gen jachthaven heeft en aan het 
grootste meer van Nederland ligt. 
Het plangebied omvat 60.000 
vierkante meter waarvan 75% 
water is (het forteiland is 15.000 
vierkante meter). Het is een idea-
le uitvalbasis voor internationale 
zeilwedstrijden en zeiltrainingen 
op hoogwaardig niveau. 
Het centrale thema van het Fort 
zal water zijn. “Water heeft zoveel 
betekenis. Ik ben van mening dat 
het thema water in Nederland 
steeds belangrijker wordt en te-
gelijkertijd onderbelicht blijft in 

Zeilles in de fortgracht:
Visualisatie: Serge Schoemaker Architects

Overnachten op het forteiland. Visualisatie: Serge Schoemaker Architects

de hoofden van mensen. Terwijl 
de kennis die Nederland heeft op 
het gebied van water internatio-
naal zeer hoog staat aangeschre-
ven.” Martijn de Liefde ziet het 
Fort in de toekomst een laborato-
rium worden voor onderzoek op 
het gebied van water; manage-
mentduurzaamheid. TNO; Rijks-
waterstaat; Rijksdienst voor Cul-
tureel Erfgoed; TU Delft; Water-
net en duurzaamheid specialis-
ten zijn en worden allemaal be-
trokken bij dit thema. “Water is 
het nieuwe goud”

Leren zeilen op de Westeinder
“Eigenlijk ben ik een oude 
Aalsmeerder”, zegt De Liefde met 
een grote grijns op zijn gezicht. 
Hij leerde zeilen op de Westein-
der, groeide op in Leimuiden, 
later aan de Ringvaartzijde te 
Aalsmeer en op de eilanden van 
de Bovenlanden. Als fervent zei-
ler is hij blij met de ontwerpen 
van de studenten. 
“De starttoren zal een icoon van 
de watersport worden. Wij wor-
den de Eiffeltoren van de West-
einderscheg - de groene as van 
het Amsterdamse Bos tot aan 
de Grote Poel, waarvan de Bo-
venlanden onderdeel uitma-
ken. Nu heeft het Fort een uit-
straling van “verboden gebied, 
maar dat wordt veranderd. Men-
sen moeten zich hier thuis kun-
nen gaan voelen. Het Fort moet 
meer zichtbaar en toegankelijker 
worden. Het is juist de waarde-
volle historie die hiermee behou-
den kan blijven en die wordt sa-
mengevoegd met het eigentijd-
se. Dat juichen wij van harte toe!” 
Ook de directe omwonenden zijn 
content met de nieuwe status van 
het komende zeilfort.

Vijf zondagen open
Op 21 oktober ronden de studen-
ten van de Academie van Bouw-
kunst hun ontwerpen af. De pre-
sentatie in het Fort vindt 24 okto-
ber plaats. Het publiek kan in de 
maand november alle zondagen 
(1, 8, 15, 22 en 29 november) van 
14.00 tot 17.00 uur de ontwerp-
studies komen bekijken.
Janna van Zon 

Eten en ontmoeten op het terreplein.
Visualisatie: Serge Schoemaker Architects

Fortgebouw met zeilhaven en starttoren (rechts): 
Visualisatie: Serge Schoemaker Architects

Uitkijkplatform met zicht op de Westeinderplassen:
Visualisatie: Serge Schoemaker Architects

avond 10 oktober niet door. De 
bassist van het kwartet had griep-
verschijnselen en mocht dus niet 
spelen. Bacchus was uitverkocht, 
de 30 verkochte tickets blijven 
geldig. KCA en Bacchus hopen 
dat het concert op 24 oktober 
wel doorgang kan vinden – ook 
onder de nieuwe coronamaatre-
gelen. Voor inlichtingen: Pierre 
Tuning ptl@euronet.nl, Reinoud 
Staps bobentom@outlook.com 
of Ulla Eurich ulla@eurich.nl

Gemeentelijk dossier inzien of uitleg
Bas Metzemaekers: “Ik voel 
me voor de gek gehouden”
Aalsmeer - We treffen Bas Met-
zemaekers aan zijn keukenta-
fel achter een setje documen-
ten; brieven van de gemeente 
en de provincie. Hij is, zoals alge-
meen bekend, een fervent voor-
vechter van betere omstandig-
heden voor de paarden en run-
deren in de Oostvaardersplassen. 
Hij neemt deel in het overlegor-
gaan ‘Code Rood’, een overkoepe-
lende organisatie van alle actie-
groepen. Hoewel hij weet dat het 
vaak vechten tegen de bierkaai is, 

zet hij zich toch in op vele fron-
ten, want opgeven is geen optie. 
Er zijn enkele lichtpunten in de 
situatie en soms bereikt hij een 
klein resultaat. 

Zoals afgelopen weekend, waarin 
het hem is gelukt om met een 50 
tal vrijwilligers een gebied in de 
Oostvaardersplassen vrij te ma-
ken van Grote Klis. De distels van 
deze plant hechten zich aan de 
manen en staarten van de paar-
den, waardoor hun ogen ontste-

ken en de paarden blind worden. 
Ook dit plan ging niet zonder slag 
of stoot en hij heeft wederom te 
maken gekregen met de nodige 
bureaucratie. 

Misvatting
Al zijn activiteiten hebben Met-
zemaekers in eerste instantie de 
kwalificatie activist opgeleverd, 
op zich geen rare benaming als je 
activiteiten onderneemt. Een jaar 
geleden echter werd hij zelfs ge-
kenmerkt als ‘extremist’ en is zijn 
naam opgenomen in de Integra-
le Persoonsgerichte Aanpak Radi-
calisering (IPGA-R). Dit was naar 
aanleiding van signalen die bij 
de gemeente waren ontvangen 
en die konden duiden op moge-
lijke radicalisering. Metzemaekers 

werd er van beticht zich respect-
loos te hebben uitgelaten via e-
mail, telefoon en sociale media 
en blijk te hebben gegeven van 
hinderlijk gedrag. Iets wat hij met 
klem tegenspreekt. “Ik behandel 
iedereen met respect en dat hin-
derlijk gedrag is een misvatting.” 

Opheldering
In een brief werd hij uitgenodigd 
voor een gesprek met een ca-
susregisseur om die kwalificatie 
te bespreken. Het had wat voe-
ten in aarde voordat dat gesprek 
eindelijk plaats vond, maar het 
uiteindelijk resultaat van die be-
spreking was dat Metzemaekers 
inderdaad ten onrechte in het  
IPGA-R register is opgenomen en 
dat de ‘beschuldigingen’ niet juist 

zijn. Hij kreeg de toezegging dat 
zijn naam van de lijst verwijderd 
zal worden. 

“Maar wat mij dwars zit, is dat ik 
ondanks mijn vele verzoeken om 
opheldering nog steeds niet weet 
waarom het gaat en wat of wie er 
voor gezorgd heeft dat die nega-
tieve kwalificatie op mijn naam is 
komen te staan.” 

Communicatie
Metzemaekers wil zijn dossier in-
zien of op zijn minst uitleg. “Als 
je als burger recht hebt op inza-
ge in je medisch dossier, waar-
om zou dat dan ook niet kun-
nen bij gemeentelijke dossiers? 
Of kleven daar andere procedu-
res aan?” Metzemaekers heeft bij 
de afdeling communicatie van 
de gemeente gevraagd om een 
gesprek, maar tot nu toe geen 
antwoord gekregen op zijn ver-
zoek. Volgens hem wordt hij ge-
negeerd. “Ik voel me voor de gek 
gehouden” zegt hij “en daar heb ik 
een hekel aan.” 

De reden voor Bas Metzemaekers 
om de redactie van de krant te 
benaderen met het verzoek zijn 
verhaal te mogen vertellen. “Ik 
hoop hierdoor alsnog door de ge-
meente te worden uitgenodigd 
voor een gesprek”, besluit Metze-
maekers.
Door Truus Oudendijk





Aalsmeer - De kalenders voor 
2021 van de Schoonheid van 
Aalsmeer zijn, omdat een gezel-
lige kick off bijeenkomst op dit 
moment geen goed idee is, vrij-
wel geruisloos bij de winkels aan-
gekomen. Ga snel kijken: het is 
echt weer een ‘snoepje’ gewor-
den! De foto’s van Bianca Tas en 
van Anton Temme nemen je mee 
naar hele bekende mooie stuk-
jes in Aalsmeer, maar laten je ook 
dingen zien waar je om kunt la-
chen én tonen plekjes waar je 
misschien nog niet geweest 
bent. 

Inspireren
Laat je eens inspireren door de 
kalender: wandel of fiets naar 
zo’n mooi stukje Aalsmeer of Ku-
delstaart. Kijk goed rond onder-
weg, dan kun je de Schoonheid 
niet missen. De kalenders kosten 
een tientje en zijn verkrijgbaar 
bij diverse winkels in het Dorp, 
in Zuid, in Oost en in Kudelstaart. 
Kijk voor de verkoopadressen op 
www.deschoonheidvanaalsmeer.
nl. De kalender is ook via de web-
site te bestellen en wordt dan 
thuis bezorgd.

Kinderboerderij 
Voor de besteding van de op-
brengst van de kalenderverkoop 
hebben de initiatiefnemers van 
De Schoonheid van Aalsmeer ook 
dit jaar weer twee Aalsmeers-Ku-
delstaartse doelen geselecteerd.

Kinderboerderij Boerenvreugd 
heeft een nieuwe bodemlaag in 
de speeltuin nodig. Dat is een 
vereiste, om veilig spelen en val-
len te garanderen en blessures 
te voorkomen. Daar draagt de 
schoonheid graag aan bij!

Natuur en de Poel
Daarnaast is de Schoonheid in 
gesprek met Theo Rekelhof, over 
de natuur in de Westeinderplas-
sen. Er hangt de Poel nogal wat 
boven het hoofd. Dit ‘verbouwen’ 
aan de Poel geeft stress bij de na-
tuur! Kan die stress wat vermin-
derd worden? Wat heeft de na-
tuur in de Poel nodig en hoe kan 
de Schooheid van Aalsmeer daar 
een steentje aan bijdragen? Later 
meer hierover.
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Jon van Luling: “Aalsmeer 
is belangrijk voor ons”
Aalsmeer - Bouw en vastgoed is 
tekenend voor de familie Van Lu-
ling. Deze week de schijnwerper 
op een jonge telg: Jon van Lu-
ling. Sinds een paar jaar is hij ei-
genaar van een bedrijfsmakelaar-
dij gevestigd in Schiphol-Rijk. Hij 
is enthousiast, ambitieus en een 
spontane verteller. En binnenkort 
wordt hij ook nog vader. 

Er gebeuren momenteel heel wat 
spannende dingen in jouw leven.
“Dat kun je wel zeggen, ik word 
niet alleen vader, maar ook nog 
eens vader van een tweeling. Dat 
is wel even iets om rekening mee 
te houden. In februari verwach-
ten we twee jongens. Superleuk.”

Hoe is je carrière verlopen? 
“Ik ben ooit begonnen bij Van 
Luling Vastgoed op Jachthaven 
Dragt. Daar hadden we een kan-
toor in projectontwikkeling. Ik 
ben er na mijn studie in juni 2011 
bijgekomen. Het was crisis en 
moeilijk om aan een baan te ko-
men. ‘Begin dan maar gewoon op 
het familiehonk’, zei mijn vader. 
Eind 2013 zijn we met de actie-
ve projectontwikkeling gestopt, 
het ging allemaal een stuk min-

der, de markt zat niet mee en de 
gemeente gaf moeilijk vergun-
ningen af. Maar ik had een baan 
en een inkomen nodig, want we 
hadden net een appartement in 
de Weteringstraat gekocht. Toen 
ben ik bij een bedrijfsmakelaar op 
Schiphol gaan werken. Daar heb 
ik het vak geleerd. Ik had na 2 jaar 
de intentie om mij in te kopen, 
maar dat lukte niet. Toen dacht ik: 
ik kom uit een ondernemersgezin 
en het bloed kruipt nou eenmaal 
waar het niet gaan kan, ik begin 
gewoon voor mijzelf. Ik zie wel 
hoe het loopt.” 

En het ging goed?
“Ja, na enkele maanden op kan-
toor bij mijn vader heb ik een 
kantoorpand in Schiphol-Rijk be-
trokken, met het doel twee mark-
ten te bedienen; zowel Aalsmeer 
als Haarlemmermeer. En het in-
teressante is dat het aan de ene 
kant van de brug totaal anders 
is dan aan de andere kant. Zo-
wel het soort vastgoed als het 
type opdrachtgevers. Het heeft 
niets te maken met professiona-
liteit, het gaat gewoon om ande-
re mensen en andere type pan-
den, ook een andere manier van 

benaderen en contact leggen. 
De Haarlemmermeer is internati-
onaler, bijvoorbeeld veel Japan-
se en Amerikaanse bedrijven, in 
Aalsmeer zijn het vaak particulie-
ren die hun geld in de sierteelt-
sector hebben verdiend. Ik kan 
het niet met harde cijfers aan-
tonen, maar ik denk dat het me-
rendeel van onze transacties in 
Aalsmeer plaatsvindt: winkels, 
kantoren, bedrijfshallen, soms 
agrarisch gerelateerd. Het net-
werken in Aalsmeer gaat iets na-
tuurlijker, ik woon er en heb er de 
sociale contacten. 
Wat dat betreft moeten we er in 
Haarlemmermeer iets harder aan 
trekken. We werken goed samen 
met de woningmakelaars, waar-
door er een soort kruisbestuiving 
plaatsvindt, want zij zoeken ons 
ook op. Het is leuk als we elkaar 
de bal kunnen toespelen. In die 
zin is Aalsmeer oprecht belang-
rijk voor ons.”

Heeft corona veel invloed op je 
werk gehad.
“Vanaf maart hebben we onge-
veer 2,5 maand geen bezichtigin-
gen kunnen doen om mensen in 
een pand rond te leiden. Daarna 

 De Schijnwerper op... ebde de angst wat weg en werd 
het normaler. Dat kon heel goed 
met de veiligheidsmaatrege-
len die we namen. Tot op de dag 
van vandaag gaat dat nog steeds 
door.” 

Nog leuke projecten in het 
vooruitzicht?
“In Green Park zijn we recent met 
de verkoop van het nieuwbouw-
project ‘De Nieuwe Punt’ begon-
nen namens ontwikkelaar Heem-
bouw. Het zijn 29 moderne en 
duurzame bedrijfsunits, die we 
voornamelijk aan lokale onder-
nemers en beleggers verkopen. 
De start was vanwege corona een 
beetje moeizaam, maar sinds de-
ze zomer loopt het heel goed.”

Je doet dit inmiddels niet meer 
alleen neem ik aan?
“Nee, we zijn nu met zijn vieren. 
Robbert is een collega makelaar, 
die ook bezichtigingen doet en 
huur- en koopovereenkomsten 
sluit, Corina doet met name de 
binnendienst, de brochures, de 
agenda’s, de telefoon en ook de 
bezichtigingen van kleine kanto-
ren en sinds kort hebben we ook 
Anne-Claire binnen het team; zij 
doet de marketing en communi-
catie.” 

Het is duidelijk dat Aalsmeer 
belangrijk is voor je bedrijf. 
Maar hoe is dat privé? 
“Ik woon hier, ik doe aan ten-
nis, voetbal, golf en zaalvoetbal. 
We varen graag, gaan uit eten 
en naar de kroeg. Dat doe ik met 
vrienden en familie. Maar op het 
ogenblik kun je niet meer zonder 
na te denken een biertje nemen 
of een hapje eten met elkaar. Het 
is zakelijker geworden, minder 
gezellig. Dat mis ik wel.”

Hoe ga je straks tijd vrijmaken 
om een luier te verschonen 
en een �esje te geven?
“Nog geen idee, we gaan het 
zien. Maar ik denk dat het goed 
te combineren is. Nu we met zijn 
vieren zijn, kan ik deels ook vanuit 
huis werken. En ik kan uiteraard 
ook ’s avonds en in het weekend 
naar kantoor. Dat doe ik nu ook al 
regelmatig. Het gaat in ieder ge-
val lukken, dat weet ik zeker.” 

Op wie wil jij de schijnwerper 
richten?
Ans Leliveld. Ze is de moeder van 
een vriend van mij en heeft bij-
zondere jaren meegemaakt met 
haar overleden man Jan Leliveld, 
haar kleinkinderen en de voort-
zetting van het vastgoedbedrijf. 

Door Truus Oudendijk

Voor snelle inleveraars, op is op
Gratis Wecycle puzzel in 
Nationale Recycleweek 
Aalsmeer - De Gemeente 
Aalsmeer doet mee aan de Nati-
onale Recycleweek van 12 tot 18 
oktober. Snelle inleveraars van af-
gedankte apparaten en lampen 
(e-waste) ontvangen bij de ge-
meentelijke milieustraat een gra-
tis Wecycle Recycle puzzel (500 
stukjes), maar wees er snel bij 
want op is op! 

Toch nog een tweede leven voor 
je apparaat? Denk dan aan de 
Kringloopwinkel. Op watismijn-
apparaatwaard.nl staan nog 
meer mogelijkheden om je appa-
raat een tweede leven te geven of 
toch in te leveren voor recycling.

Samenwerking
De gemeente werkt al jaren sa-
men met Wecycle. Inwoners kun-
nen er daarom zeker zijn dat al-
le oude elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen die ze in-
leveren bij de milieustraat, opti-
maal worden gerecycled via We-
cycle. Door recycling van e-waste 
blijven grondstoffen behouden, 
komen schadelijke stoffen niet 
in het milieu terecht en wordt de 
uitstoot van CO2 vermeden. Be-
kijk de recyclefilmpjes op vimeo.
com/wecyclenl.

Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de 

“Samen op zoek naar goede oplossing”
Schuldhulpverlening voor 
ondernemers van gemeente
Aalsmeer - Voor ondernemers die 
in financiële problemen komen 
door de coronamaatregelen en/of 
het veranderende economische kli-
maat heeft de gemeente Aalsmeer 
een unit opgericht met gespeci-
aliseerde adviseurs die onderne-
mers kosteloos adviseren over geld, 
schulden en effectieve oplossingen. 

Wacht niet te lang!
Wethouder economische zaken 
Robert van Rijn: “Als gemeente 
willen we iedereen zo goed mo-
gelijk helpen, ook de ruim 3.000 
ondernemers van Aalsmeer. Er-
varing leert dat ondernemers 
vaak pas laat hulp zoeken. Ik wil 
hen dan ook op het hart drukken; 

Inspiratie voor wandeling of fietstocht
Kalender ‘Schoonheid van 
Aalsmeer 2021’ in winkels

Sokken
Aalsmeer - Het is serieus herfst 
en eigenlijk zomaar van het ene 
moment op het andere. Zo liep 
ik nog in mijn korte broek, waren 
de temperaturen zomers en za-
ten we buiten in de tuin, de vol-
gende dag was het tijd voor een 
warme jas. Zou het seizoen waar-
in je geboren bent ook te maken 
hebben met de voorkeur voor die 
periode? Ik ben een oktoberkind 
en absoluut een herfstmens. Ik 
houd van de kleuren en de tem-
peraturen en ik ben altijd blij met 
een beetje kou. De zomer is mij 
in de regel veel te heet. Maar aan 
de snelle overgang van dit jaar 
moest ik ook wel even wennen. 
Van mijn voornemen om elke zo-
mer wel een keer een duik in de 
Noordzee te nemen is dit jaar niks 
terecht gekomen. Dat kan nog, 
zal u zeggen, maar voor een fysie-
ke winterdip word ik een beetje 
te oud. Het is zaak een verkoud-
heid te vermijden, want bij de 
eerste nies of snottebel, komt de 
verplichting van een coronatest 
om de hoek. Ik maak meer kans 
om naar Rotterdam, Utrecht of 
Maastricht verwezen te worden 
dan naar Amsterdam en daar heb 
ik geen zin in. Verder ben ik ern-
stig gehecht aan blote voeten in 
witte gympen, maar ook dat heb 
ik acuut bij moeten stellen en heb 
ik mijn Jopie sokken weer uit de 
la opgediept. Ik besef dat dit eni-
ge uitleg verdient. 
Tijdens een leuk interview in 
Mijdrecht kwam ik bij mevrouw 
Jopie den Hollander, een zeer ac-
tieve dame van 84 jaar. Ze deed 
van alles en nog wat en had daar-
naast als hobby sokken breien. Ik 
zag een paar op tafel liggen en 
was gelijk om. “Die wil ik ook wel”, 
zei ik brutaalweg. “En ik betaal u 
er graag voor.” We hadden gelijk 
een deal. Ik mocht de kleur uit-

zoeken en koos voor gemêleerd 
spijkerbroek blauw. Mijn voe-
ten werden opgemeten en en-
kele weken later ging ik met een 
doos Merci en een tientje richting 
Mijdrecht. Ik kwam met sokken 
en bloemen terug. 
“Bevallen ze?” vroeg mevrouw Jo-
pie een paar dagen later via een 
telefoontje. Ik moest bekennen 
dat ze te groot waren en dat ik ze 
doorgeschoven had naar man-
lief die er zeer mee in zijn sas was. 
Ideaal voor in laarzen en klom-
pen. “Geen probleem, ik brei ze 
gewoon een maatje kleiner”, zei 
ze. Of ik bezwaar had tegen rest-
jes wol? Dan verschilde de kleur 
iets? Geenszins. Ze werden er al-
leen maar leuker van. Inmiddels 
hebben we ieder een paar in ons 
bezit en ik ben als een kind zo 
blij met mijn eigen gebreide sok-
ken. En nu mag ik vanmiddag 
even naar de Welkoop, want net 
als aan witte gympen ben ik ook 
gehecht aan rubber laarzen. Het 
liefst een paar die bij mijn sokken 
passen. Ze gaan allebei mee in de 
camper. Wij wagen ons nog lek-
ker even aan een weekje coron-
aproef herfst kamperen. Samen 
wandelen en paddenstoelen kij-
ken in Limburg. Mét hond. 
Truus Oudendijk
Reageren? Truus@bente.net

...van Truus

inzameling en recycling van afge-
dankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen, kortweg 
e-waste. Via het landelijk dekkend 
inzamelnetwerk van 13.000 pun-
ten kunnen consumenten en pro-
fessionals e-waste gratis inleve-
ren. Samen met alle inzamel-, sor-
teer- en recyclepartners draagt 
Wecycle dagelijks bij aan de circu-
laire economie. Dit wordt gedaan 

voor ruim 2.000 producenten en 
importeurs van elektrische appa-
raten en energiezuinige lampen 
in opdracht van zes producenten-
organisaties. In 2019 is 116,2 mil-
joen kilo e-waste ingezameld en 
gerecycled met een nuttige toe-
passing van 95 procent. Hiermee 
is een CO2-uitstoot vermeden 
van 382 miljoen kilo.
Foto: Wecycle

wacht niet te lang! Samen gaan 
we op zoek naar een goede op-
lossing.”  

Sociaalloket
Inwoners met een eigen bedrijf 
die zich bijvoorbeeld zorgen ma-
ken over hun financiële situatie, 
betalingsachterstanden hebben 
of een dreiging van faillissement 
boven het hoofd hebben han-
gen, kunnen een afspraak maken 
via het Sociaalloket, telefoon 020-
5404911. Kijk voor meer informa-
tie op www.aalsmeer.nl/schuld-
hulpverlening. 
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Nieuw verkooppunt in Aalsmeer
Urbanus chocolade voor 
herbouw Urbanuskerk
Aalsmeer - Bovenkerk is van-
af september 2018 na de fatale 
brand van de Urbanuskerk een 
actie begonnen voor de herbouw 
van dit prachtige gebouw. Ge-
lukkig is het gebouw goed ver-
zekerd en is er begonnen met de 
herbouw wat voortvarend ver-
loopt.  Deze week is onder andere 
het nieuwe dak ingemeten. Maar 
na een brand zijn er natuurlijk 
veel dingen die aangepast moe-
ten worden aan deze tijd, en dat 
is niet verzekerd.
Aalsmeer heeft gereageerd op de 
oproep voor nog een verkoop-
adres voor de St. Urbanus choco-
lade. Bij Electro World Hartenlust 
aan de Oosteinderweg kunt u nu 

ook terecht voor de St. Urbanus 
chocolade. In Bovenkerk heeft 
de St. Urbanus chocolade naam 
gemaakt en nu willen de vrien-
den ook de omliggende dorpen 
de kans geven om te helpen met 
het herstel van het kerkgebouw. 
Verkoopadressen en meer infor-
matie is te vinden op de website 
www.helponsuitdebrand.com. En 
er is een online St. Urbanus cho-
colade winkel met onder ande-
re gratis bezorging in Aalsmeer 
door vrijwilligers op de fiets. Voor 
bezorging wordt er 4.95 euro ge-
rekend per bestelling. Telefonisch 
bestellen kan via 06-27886966 of 
stuur een mail naar: chocolade@
helponsuitdebrand.com. 

Vijf sets in maten S tot en met XXL
Coronaproof modeshow 
diEMode in Dorpshuis
Aalsmeer - Voor maximaal dertig 
toeschouwers gaf Emmy Huis van 
damesmodezaak diEMode afge-
lopen donderdag 8 oktober haar 
najaarsmodeshow. Deze vond 
plaats in het dorpshuis van Ku-
delstaart, omdat hier de afstand 
goed in acht genomen kon wor-
den tussen het publiek en de vijf 
mannequins (coronaproof dus).
Er werden maar liefst vijf sets ge-
showd in de maten S tot en met 
XXL, dus als men nu nog denkt 
dat diEMode alleen voor grote 
maten is zit er naast. De merken 
NÜ Denmark, Black by KenM, El-
sewhere, Mat fashion en Hebbe-
ding kwamen voorbij en het pu-
bliek genoot aanzienlijk. Zo ook 
Irene, Gea, Jannet, Miranda en 
Janneke, de dames die de kleding 
showden.
Devon Donovan sprak de show 
professioneel en op een onge-
dwongen manier aan elkaar en 
nadien werd er even nagepraat 
over de bijzondere mode onder 
het genot van een drankje. Na 

een uur kon de kleiding en de 
prachtige accessoires, waaronder 
tassen en sieraden, weer naar de 
winkel worden gebracht waar de 
grote verkoop kon beginnen. Vrij-
dag en zaterdag is er met de kor-
tingsbon uit de goodybag flink 
geshopt, maar er hangt nog ge-
noeg wintermode in de winkel.
Saillant detail; de modeshow is 
opgenomen en kan teruggeke-
ken worden via de Facebookpa-
gina van diEMode in de Zijdstraat 
26, bij de molen. Kijk hiervoor op 
www.diemode.nl.
“Hopelijk kan de voorjaarsshow 
weer in een normale setting 
plaatsvinden, maar de locatie was 
een prima keuze. Dat vond ieder-
een”, aldus een tevreden terugkij-
kende Emmy. “Mijn dochter ver-
zorgde de livestream en had een 
boekje in elkaar gezet met alle 
kleding en medewerkster Dian-
ne hielp de gehele avond waar 
het maar kon. Ik ben trots op mijn 
topteam!”
Door Miranda Gommans-Breur 

‘Onze’ Miranda (Gommans-Breur) was één van de mannequins. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Bijzondere leerzame bijeenkomst
Vijfde editie van ZAAI 
veelbelovend
Aalsmeer - Dinsdag 6 okto-
ber werd de vijfde editie Zaailin-
gen welkom geheten in de sky-
lounge op de bovenste verdie-
ping van FloriWorld. De eerste 
plenaire coachsessie had niet op 
een mooiere plek kunnen be-
ginnen. Eén van de deelnemers 
Remco Binkhorst (stoelmassages 
en trouwambtenaar) verwoordde 
het als volgt: “De regen viel drui-
lerig op het asfalt en gaf daarmee 
een groot contrast op een mooie 
dag. Want wij Zaailingen moch-
ten het vrolijk gekleurde gebouw 
van FloriWorld binnen om onze 
eerste coachsessie  te krijgen om 
te groeien naar een vruchtbaar 
bestaan als ondernemer.” 

Actief aan de slag
Coach Anja de Die wist de acht-
tien Zaailingen – ietwat gespan-
nen om wat er komen ging – snel 
op hun gemak te stellen. Haar 
eerste goede tip die aansloeg bij 
de startende ondernemers was: 
“Als er vanochtend inzichten ko-
men dan is het goed om er gelijk 
een actie aan te verbinden, dan 
pas heb je ‘resultaat’. Want hoe 
vaak heb je niet dat je je van al-
les voorneemt maar dat er niets 
van terecht komt.” Daarop volg-
de: “Commitment is trouw blijven 
aan wat je zegt dat je gaat doen.” 
Hiermee wist zij de deelnemers te 
motiveren om actief aan de slag 
te gaan. Een aantal belangrijk 
ZAAI regels – in verband met res-
pect en vertrouwen – werd uitge-
breid besproken ook om iedereen 
bewust te maken wat het verschil 
is tussen ondernemen in verge-
lijk met een hobby. Hoe besteed 
je je tijd, want factor tijd speelt 
een belangrijk rol in het leven van 
de ondernemer. De opdracht was 
dat ieder voor zich daar invulling 
aangaf. Het ging niet alleen om 
een actie op te schrijven maar er 

ook een stap bij te bedenken die 
direct uitgevoerd kon worden.

Pitches
Zonder enige uitzondering had-
den de Zaailingen opgezien te-
gen de één minuut pitch waar-
in zij iets moesten vertellen over 
hun branche en doelstelling. Die 
angst was geheel overbodig. Ie-
dereen had zich goed voorbereid 
en wist zich sterk te presenteren 
en profileren. Vanuit de gemeen-
te legde Dick Helsloot -account-
manager bedrijven – zijn oor te 
luister en was onder de indruk.

Na de pauze

“Wat maakt nu dat sommige 
mensen zo succesvol zijn met on-
dernemen en anderen minder? 
Mensen die succesvol zijn doen 
zaken op een bepaalde manier en 
met een bepaalde mindset.” Aan 
de hand van een video werden 
er voorbeelden gegeven. “Bepaal 
wat succes voor jou is als onder-
nemer. Het hoeft niet altijd alleen 
om geld te gaan.” Anja de Die 
drukte vervolgens de startende 
ondernemers op het hart. “Ook in 
coronatijd zijn er nog steeds kan-
sen. Ga altijd kijken wat er wel no-
dig is, als iets niet lukt. Juist in je 
intervisiegroep  (waarin onder-
nemers met zeer uiteenlopen-
de branches)  kun je elkaar hel-
pen en leren om op een andere 
manier te kijken naar problemen, 
ideeën en oplossingen.”

Intervisiegroep
Kirsten Verhoef (project organisa-
tor van ZAAI) deelde de intervisie 
groepen in. Dit keer zijn het drie 
groepen bestaande uit zes per-
sonen. Mensen waarvan zij ver-
wacht dat zij iets voor elkaar kun-
nen betekenen. Het zijn juist de 
intervisiegroepen die een ste-

Dag van de Ondernemer op 20 november
Jan de Groot: “We moeten 
elkaar weten te vinden”
Aalsmeer - Donderdag 20 no-
vember zal de Dag van de Onder-
nemer een ander karakter heb-
ben. In andere omstandigheden 
is deze dag bedoeld om de on-
dernemers te bedanken en in het 
zonnetje te zetten, dit jaar om ze 
vooral een hart onder de riem te 
steken, ze te motiveren en te in-
spireren. De gemeente Aalsmeer 
in samenwerking met Onderne-
mend Aalsmeer en een special 
hiervoor samengesteld organi-
satieteam bieden de onderne-
mers diverse kennissessies aan. 
Dit jaar wordt de Dag van de On-
dernemer vanwege de corona ei-
sen op een andere ludieke wijze 
‘groots’ gevierd. Wegens alles wat 
nu speelt omtrent het virus is be-
sloten de  traditionele twee-jari-
ge ondernemersverkiezing niet 
door te laten gaan en wordt de-
ze opgeschoven naar volgend 
jaar. Maar ondernemers krijgen 
dit jaar wel de gelegenheid om 
gedurende de dag in kleine groe-
pen andere ondernemers te ont-
moeten op een aantal verschil-
lende daarvoor geschikte loca-
ties. Daar kunnen zij niet alleen 
met elkaar van gedachten wisse-
len, maar ook luisteren naar in-
teressante lezingen waar onder-
werpen bij de kop worden geno-
men over wat nu speelt en wat de 
toekomst zal brengen. 

Persoonlijk
Een van die locaties is de voorma-
lige lagere school op de Oostein-
derweg 315 waar al weer jaren De 
Meerse Accountants & Adviseurs  
huist. Jan de Groot - eigenaar van 
De Meerse en vroeger leerling 
van deze school - vindt het een 
geweldig alternatief. Tijdens het 
gesprek blijkt al snel dat hij de 
ondernemers een warm hart toe 
draagt. Daarnaast is hij een groot 
pleitbezorger dat ondernemers 
elkaar vaker opzoeken en met el-
kaar in gesprek gaan. “Je kunt veel 
van elkaar leren.” Jan de Groot is 
een mensen-mens, altijd op zoek 
naar de persoon achter de onder-
nemer. Natuurlijk houdt hij van 
cijfertjes, daarvoor is hij accoun-
tant geworden, maar achter al die 
cijfertjes ziet hij iemand met am-
bities, ideeën, plannen. “Wij ma-
ken onze gesprekken graag zo 
persoonlijk mogelijk, als je  - zoals 
wij - een klankbord wilt zijn voor 

onze klanten, dan moet je goed 
geïnformeerd zijn en ook achter-
grond situaties kennen. Wat zijn 
de doelen die je jezelf hebt ge-
steld, welke hobbels zie je op 
weg daar naar toe en hoe kun-
nen we die nemen? Dát soort vra-
gen maakt voor ons het vak ook 
zo leuk en interessant.”

Lange termijn planning
“In deze corona tijd zie ik eigenlijk 
twee stromingen ondernemers; 
bedrijven waar het heel goed 
mee gaat - zelfs met record om-
zetten - en ondernemingen die 
proberen deze tijd te overleven. 
Mensen kunnen heel verschillend 
in de wedstrijd zitten, er zijn on-
dernemers die er energie van krij-
gen en anderen komen terecht 
in een tunnel. Daarin kunnen wij 
nog wel wat betekenen. Laat on-
verlet dat in een aantal sectoren 
de bewegingsvrijheid zo beperkt 
is dat het ontwikkelen van alter-
natieven niet mogelijk is. Wat ik 
leer van de ondernemers is dat 
zij zien waar hun krachten liggen, 
welke kwaliteit zij beter kunnen 
en moeten benutten: Wat is mijn 
competentie, wat zijn mijn skills? 
Hoe kan ik die anders inzetten 
dan ik tot nu toe heb gedaan?” 
Daarom is Jan de Groot ook blij 
met het platform dat door de vier-
de editie Zaailingen is uitgewerkt 
en door de gemeente wordt ge-
dragen. Het past helemaal bij zijn 
filosofie dat het onderlinge con-
tact met ondernemers moet wor-
den geïntensiveerd. “Wij moeten 
elkaar weten te vinden.” De Groot 
is duidelijk iemand die denkt aan 
een langere termijn planning. “Je 
moet altijd verder willen kijken.”

Programma 20 november
De presentatie van de Economi-
sche Agenda door de wethouder 
Robert van Rijn en  Bureau Bui-
ten over de logistiek, infrastruc-
tuur en mobiliteit van Aalsmeer 
worden gegeven bij De Meerse. 
Op de zeven andere gekozen lo-
caties komen andere interessan-
te kennissessies. De eerste ken-
nissessies starten om 15.00 uur 
die middag. Neem voor meer in-
formatie contact op met Kirsten 
Verhoef (project-organisator) via 
0297-366182 of via kirsten@sylt-
support.nl 
Janna van Zon

Pitchcompetitie ‘Present Your Startup’
Pepperfield Aalsmeer 
wint prestigieuze prijs
Aalsmeer - Het in Aalsmeer ge-
vestigde Pepperfield heeft de pu-
blieksprijs van ‘Present Your Star-
tup’ gewonnen. Present Your Star-
tup is een pitchcompetitie voor 
veelbelovende startende onder-
nemingen dat plaatsvindt in Ne-
derland, het Caribisch gebied en 
in New York. Dit jaar zijn 35 star-
tups geselecteerd voor deelna-
me. Tien start-ups hebben deel-
genomen aan de intensieve Pre-
pare Your Start-up Academy, die 
in maart van dit jaar plaatsvond 
in een hotel in Alkmaar. Inves-
teerders maar ook partners, zoals 
Rabobank en Actan, namen actief 
deel aan de coaching en selectie. 
Daaruit zijn de vijf finalisten gese-
lecteerd, waaronder Pepperfield. 

Airchip
Uit de finalisten koos de vakjury 
voor fintech Airchip. Airchip ont-
wikkelt draadloze betalingstech-
nologie om tijdens evenemen-
ten bestellingen af te rekenen. 
De publieklieveling was Pepper-
field. Vorige week werd de direc-
tie van Pepperfield, Daniel Koop 
en Maarten Strootman, verrast 

door de organisatie van Present 
Your Startup in een live gestream-
de uitzending. Diezelfde dag zijn 
de finale en de prijsuitreiking uit-
gezonden op NH Nieuws.

Websites en webshops
Pepperfield is een digital agency 
uit Aalsmeer. Het bedrijf ontwik-
kelt vanuit de Studio’s Aalsmeer 
websites, webshops en webap-
plicaties voor het MKB en voor 
freelancers. Pepperfield levert 
ook hostingdiensten via haar ei-
gen infrastructuur. Pepperfield is 
twee jaar geleden ontstaan uit de 
samenvoeging van twee kleine 
hostingproviders en een webde-
signbureau. Inmiddels is het be-
drijf hard gegroeid door de over-
name van vijf hostingproviders. 
Per 1 oktober heeft Pepperfield 
het online marketingbureau Brat-
pack uit Zwanenburg overgeno-
men. 
Het team in Aalsmeer is inmid-
dels gegroeid naar zeven mede-
werkers. Pepperfield is altijd op 
zoek naar nieuwe overnames en 
investeerders om verder te kun-
nen groeien. 

vige basis kunnen vormen voor 
een sterk en sociaal ondernemer-
schap. Ook konden de aanwezi-
gen hun eigen buddy uitzoeken 
bedoeld om daar gedurende de 
komende zes maanden mee te 
kunnen sparren. 
De bijzondere leerzame bijeen-
komst werd afgesloten met een 
heerlijke, goed verzorgde lunch 
en was er ook tijd om elkaar beter 
te leren kennen. “Wij hebben de-

ze ochtend veel inzicht gekregen 
wat er bij het runnen van een be-
drijf allemaal komt kijken. Ik heb 
er veel van opgestoken en heel 
wat nieuwe namen in mijn adres-
boekje”, aldus één van de deelne-
mers. Neem voor meer informatie 
contact op met Kirsten Verhoef 
via 0297-366182 of via de mail 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 
(met dank aan Kirsten Verhoef)
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Microklimaat Uithoorn nadelig voor Aalsmeer en Kudelstaart 

Grote zorgen om meer hinder 
vliegtuigen in Aalsmeer
Aalsmeer - Ondanks dat het mo-
menteel relatief rustig is met het 
aantal vliegbewegingen over 
de dorpskernen van Aalsmeer 
en Kudelstaart is helaas geble-
ken dat bewoners scherp moe-
ten blijven op de ontwikkelin-
gen rondom het baangebruik. De 
‘kater’ van het Microklimaat Lei-
muiden, de verkorte bochtstraal 
van de Kaagbaan, ligt nog vers 
in het geheugen. De aanpassing 
van de vliegroutes voor starts van 
de Kaagbaan, destijds op initi-
atief van omliggende gemeen-
ten als Leimuiden en Burger-
veen, heeft aanzienlijk meer hin-
der van vliegverkeer veroorzaakt 
voor Kudelstaart. Een zeer onge-
wenste en onbegrijpelijke situ-
atie, aangezien Kudelstaart en 
Aalsmeer al jaren hinder onder-

vinden van drie banen (Aalsmeer-
baan, Zwanenburgbaan en Kaag-
baan). Aalsmeer is inmiddels het 
‘afvoerputje’ van de regio gewor-
den. Geen enkel dorp in de nabije 
omgeving heeft overlast van drie 
banen en toch proberen ‘buurge-
meenten’ schaamteloos hun hin-
der te verplaatsen naar de dorps-
kernen van Aalsmeer.

Microklimaat Uithoorn
Bewonersorganisaties maken 
zich momenteel grote zorgen om 
het onderzoek wat buurgemeen-
te Uithoorn heeft ingediend bij 
de Omgevingsraad Schiphol 
(ORS) en Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL). Kort gezegd 
heeft de gemeente Uithoorn een 
werkgroep opgesteld die de mo-
gelijkheden laat onderzoeken 

om de starts van de Aalsmeer-
baan te kunnen verleggen om 
hun gemeente te kunnen ont-
zien van vliegverkeer. Een derge-
lijk onderzoek hebben Aalsmeer-
ders eerder voorbij zien komen 
in de vorm van het microklimaat 
Leimuiden en daarvan kent ie-
dereen inmiddels de afloop. Vol-
gens de meest recente informa-
tie vanuit deze werkgroep lijkt de 
enige mogelijkheid om Uithoorn 
te ontlasten van vliegverkeer het 
verleggen van de starts naar het 
Westen ten koste van Aalsmeer 
en Kudelstaart. “Een situatie die 
we met z’n allen moeten zien te 
voorkomen, de maat is vol voor 
onze dorpskernen aangezien we 
al overlast ondervinden van drie 
banen”, aldus de Vereniging Vlieg-
tuighinder Westeindergebied.

Alles op alles zetten
Inmiddels zijn bewonersorga-
nisaties volop in gesprek met 
wethouder Bart Kabout om er-
voor te zorgen dat de gemeen-
te Aalsmeer alles op alles zet om 
meer overlast te voorkomen. De 
gemeente is verzocht om contact 
op te nemen met LVNL en de ORS 
en deze partijen op een aantal za-
ken te wijzen:
1. Waarom dient Uithoorn te wor-
den gevrijwaard van vliegver-
keer van één baan ten koste van 
Aalsmeer/Kudelstaart.
2. LVNL moet kijken naar de ge-
volgen van het verleggen van 
vliegbewegingen op macro ni-
veau en niet elk verzoek van een 
individuele gemeente op zichzelf 
behandelen. 
3. De rapporten van TO70 zijn niet 
correct, men kijkt alleen naar aan-
tal inwoners van gemeente(n) en 
niet naar een evenredige verde-
ling van de overlast.

Belangen verdedigen
“De gemeente Aalsmeer zal on-
ze belangen moeten verdedigen 
in het politieke landschap als zijn-
de hoeder van onze samenleving. 
Deze taak is op dit moment voor 
onze wethouder, maar als bewo-
ners kunnen we de gemeente 
Aalsmeer en de wethouder wel 
ondersteunen”, vervolgt de Ver-
eniging Vliegtuighinder Westein-
dergebied. Geef bijvoorbeeld uw 
mening over het ‘uitvoeringsplan 
hinderreductie’ van Schiphol en 
LVNL. Dit kunt u doen via de web-
site www.minderhinderschiphol.
nl. “Laten we de komende peri-
ode de ontwikkelingen rondom 
het microklimaat Uithoorn met 
z’n allen nauwlettend volgen”, 
besluit de Vereniging Vliegtuig-
hinder Westeindergebied in haar 
persbericht.

Brand in bouwcontainer
Aalsmeer - De brandweer is zon-
dag 11 oktober omstreeks 19.40 
uur in de avond uitgerukt voor 
een containerbrand in de Ophe-
lialaan. 
Een bouwcontainer vol met af-
val had vlam gevat. Met een HD-

straal heeft de brandweer de 
brand geblust. Het vuur was snel 
onder controle.
Mogelijk is de brand aangesto-
ken. Hier wordt onderzoek naar 
gedaan.
Foto: VTF

“Er staat geen enkel snelheidsbord langs de weg”

Stickeractie: 50 Kilometer 
op de Oosteinderweg!

Aalsmeer - Regelmatig krijgen 
de gemeente en de politie klach-
ten van inwoners over het snel-
le rijgedrag op diverse wegen in 
Aalsmeer. Vooral op de lange lint-
wegen wordt nogal vaak het gas 
flink ingetrapt. Bewoners van de 
Oosteinderweg zijn het gescheur 
meer dan zat. “Als je vijftig rijdt, 
wat de maximum snelheid is, han-
gen ze op je bumper”, vertelt Mi-
chel Joosten. Hij is in samenwer-
king met Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) een actie gestart om 
bestuurders van auto’s te wijzen 
op het feit dat ze in de bebouwde 
kom rijden. Van VVN heeft hij een 
forse stapel sticker-borden gehad 
met hierop de toegestane snel-
heid van vijftig kilometer per uur. 
Samen met een groep mede-be-
woners van de Oosteinderweg is 
Michel flink aan het plakken ge-
weest. “We hebben de stickers 
hoofdzakelijk op de lantaarnpa-
len geplakt. Om en om, dus zo-
wel op palen richting het Bos en 
op palen richting het Centrum.” 
Uiteraard hoopt Michel dat au-
tomobilisten de stickers ter har-

te nemen en zich gaan houden 
aan de geldende vijftig kilome-
ter per uur. 

Controles en borden
De bewoner van de Oosteinder-
weg hoopt verder dat de politie 
vaker gaat controleren. “Drem-
pels zijn, denk ik, niet mogelijk 
vanwege de drassige grond en 
ook niet wenselijk. Versmallin-
gen geven veelal ook niet het ge-
wenste resultaat. Wordt er nog 
gauw even gas gegeven om er als 
eerste voorbij te kunnen rijden.” 
Wat volgens Michel wel snel en 
makkelijk te realiseren is, zijn bor-
den langs de weg plaatsen met 
hierop de geldende vijftig kilo-
meter. 
“Er staat geen enkel snelheids-
bord langs de Oosteinderweg. 
Hiermee zouden bestuurders er 
in ieder geval aan herinnert wor-
den dat ze op een weg binnen de 
bebouwde kom rijden.” 

Enquête
Via het VVN wordt gevraagd 
een enquête in te vullen waar-
door een beeld gevormd kan 
worden over de (on)veiligheid 
van de Oosteinderweg en waar-
mee dan in overleg met de ge-
meente gekeken kan worden 
over mogelijk te nemen maatre-
gelen. Ga hiervoor naar. https://
nl.sur veymonkey.com/r/NH_
Aalsmeer_Oosteinderweg. Invul-
len kost slechts vijf minuten en is 
anoniem. 

Werkzaamheden schuiven door naar 2021

Aanleg rotonde bij Van 
Cleeffkade uitgesteld
Aalsmeer - De werkzaamheden 
aan het kruispunt van de Burge-
meester Kasteleinweg met de 
Van Cleeffkade en de Oostein-
derweg starten in 2021. De aan-
leg van onder andere een roton-
de stond gepland voor septem-
ber 2020, maar kon door een is-
sue met kabels en leidingen niet 
uitgevoerd worden.
Uit overleg met lokale onderne-
mers, de gemeente en andere 
stakeholders kwam de wens naar 
voren om de werkzaamheden 
naar 2021 door te schuiven, om-
dat dit minder hinder veroorzaakt 
voor de omgeving in de drukke 
decembermaand. Daarom heeft 
de provincie Noord-Holland ak-

koord gegeven om de werkzaam-
heden door te schuiven. 
Zodra bekend is wanneer aan-
nemer Dura Vermeer de rotonde 
gaat aanleggen, volgt hierover in-
formatie via bewonersbrieven, de 
website en facebook.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaam-
heden kunnen weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen 
met het Servicepunt van de pro-
vincie via 0800-0200 600 (gratis) 
of per mail: hovasz@noord-hol-
land.nl. Actuele informatie over 
de werkzaamheden is te vinden 
op HOVASZ.nl of via de Facebook-
pagina.

Auto op z’n kant na eenzijdig 
ongeval op Aalsmeerderdijk
Aalsmeerderbrug - Even na half 
twaalf in de avond van dinsdag 
13 oktober is op de Aalsmeerder-
dijk een auto op zijn kant beland. 
Het ongeval gebeurde vlak bij de 
kruising met de Burgemeester 
Kasteleinweg, bij de brug over de 
Ringvaart. Hulpdiensten, waaron-
der politie en brandweer, waren 
snel ter plaatse. Wonderwel bleef 

de bestuurder ongedeerd. Wel is 
deze door de politie aangehou-
den wegens rijden onder invloed.  
Hoe de auto op z’n kant terecht is 
gekomen is onduidelijk. De poli-
tie heeft onderzoek gedaan naar 
de toedracht. Een berger heeft 
de auto later op de avond weg-
gesleept.
Foto: Marco Carels

Gevarieerde programma’s Radio Aalsmeer

Aandacht voor seksueel 
misbruik in ‘Echt Esther’
Aalsmeer - Maaike Bloemsma is 
de schrijfster van het eerste ‘mis-
bruiktrauma-verwerkingsboek’ 
van Nederland. Zij is op zeer jonge 
leeftijd seksueel misbruikt en be-
schrijft in dit boek hoe zij dit heeft 
verwerkt. De kiem voor het boek 
werd gelegd in de opleiding Ver-
lieskunde Verborgen Verlies. Es-
ther Sparnaaij gaat praten over 
hoe dit leidde tot een zelfhulp-
boek voor lotgenoten tijdens de 
uitzending van donderdag 15 ok-
tober om 19.00 uur. Een vraag 
voor Maaike? Mail deze naar es-
ther@radioaalsmeer.nl.  

Zes jaar ‘Aalsmeer by Night’
Donderdagavond 15 oktober is er 
vanaf 22.00 uur weer een uitzen-
ding van ‘Aalsmeer by Night’. Een 
bijzondere uitzending, want pre-
sentator Meindert van der Zwaard 
maakt al ruim 6 jaar het program-
ma nadat hij het overnam van Ri-
nus en Sandra. Het live-program-
ma is al sinds januari 2011 te be-
luisteren op Radio Aalsmeer en 
gaat aanstaande donderdag-
avond verder met het derde deel 
van de ‘October Eighties’. Het eer-
ste half uur en het gehele twee-
de uur is de leukste en opmerke-

lijkste muziek uit het tijdperk 1980 
tot 1989 te horen. Bovendien doet 
hij rond kwart over tien een speci-
ale 80’s TV-tune-quiz. 

‘Sem op Zaterdag’
Sem van Hest ontvangt zaterdag 
17 oktober Dieuwertje Heuvelings 
in zijn programma ‘Sem op Zater-
dag’. Zij is al anderhalf jaar lang 
playlistmaker bij Spotify. Dieu-
wertje heeft over haar ervaringen 
in de muzikale, maar ook keihar-
de wereld een roman geschreven: 
Auxiety. Over haar muziekkeuzes, 
muziekvoorkeuren en haar boek 
spreekt Sem met haar vanaf 11.00 
uur en het uur daarvoor is alvast 
een muzikaal opwarmertje.

‘DownTown Radio’ 
Dennis en Ilse ontvangen zater-
dag 17 oktober om 14.00 uur Tes-
sa van Roekel in de radiostudio tij-

dens DownTown Radio. Ze woont 
in de Ons Tweede Thuis-woon-
voorziening De Kwakel en komt 
vertellen over haar werk, hob-
by’s, de liefde en nog veel meer. 
Ook hebben de programmama-
kers contact met de JIJ & IK Win-
kel, want daar hebben ze belang-
rijk nieuws te vertellen. 

Wim Engel in ‘Door de Mangel’ 
Zoals iedere week, was ook afgelo-
pen maandag weer een Aalsmeer-
der te gast in ‘Door de Man-
gel’. Buurter en Ilex-kweker Kar-
lo Buys vertelde over zijn werk 
op de akkers gelegen in de West-
einderplassen. Maandag 19 okto-
ber komt als 302e gast Wim Engel 
naar de studio. Hij is de oud-direc-
teur van bakkerij Vooges en orga-
nisator van de Tour du ALS-ploeg 
Aalsmeer. Karlo wil graag van hem 
weten of de Mont Ventoux wel be-

klommen kan worden ten behoe-
ve van ALS. En zo niet, of er een 
alternatief komt. Een vraag voor 
Wim? Mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar: 0297-325858.

Wethouder Alink bij RAP
Woensdag 21 oktober ontvangen 
presentatoren Erik Kreike en Sem 
van Hest om 19.00 uur wethou-
der Wilma Alink- Scheltema (D66) 
in de studio bij Radio Aalsmeer 
Politiek (RAP). Wethouder Alink 
is verantwoordelijk voor de zorg 
in Aalsmeer en Kudelstaart; wat 
is de laatste stand van zaken 
met betrekking tot corona en de 
Aalsmeerse Zorg? Kunst en cul-
tuur staan in deze tijden (extra) 
onder druk. Wat kan een wethou-
der doen om kaalslag te voorko-
men? Zijn er alleen maar bedrei-
gingen of liggen er ook kansen? 

En het begint bijna een traditie te 
worden: steggelen over een nieuw 
afvalplan. En; het college is halver-
wege ‘de rit’. Hoe bevalt het 2 jaar 
in het zadel? Lukt het om wethou-
der namens vier partijen te zijn? 
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. En te bekijken via ka-
naal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of radio-
aalsmeer.nl/tv. 
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Even wennen in het begin, maar
Eerste digitale commissie- 
vergadering soepel verlopen
Aalsmeer - Om de verspreiding 
van het coronavirus terug te drin-
gen vond de commissieverga-
dering Ruimte en Economie af-
gelopen dinsdag 6 oktober voor 
het eerst in de geschiedenis van 
Aalsmeer digitaal plaats. Via Mi-
crosoft Teams konden de deelne-
mers aan de vergadering deelne-
men en zo het gesprek met elkaar 
voeren. Het was in het begin even 
wennen voor de deelnemers, 
maar daarna verliep de vergade-
ring soepel en konden de onder-
werpen goed besproken worden. 

Machinepark
Allereerst werd de inrichting van 

het Machinepark besproken. In 
de afgelopen periode is er met 
verschillende partijen en bewo-
ners overleg gevoerd over de in-
richting. Dat heeft geresulteerd 
in een plan die er in hoofdzaak 
op neer komt dat het Machine-
park een buff erzone krijgt met 
een kleurrijke beplanting, wor-
den er recreatieve voorzienin-
gen toegevoegd en wordt de in-
deling en inrichting van de terrei-
nen rond de Bloemhof gewijzigd. 
Aan het begin van het agenda-
punt deelde wethouder Van Rijn 
mede dat de Stichting Leefom-
geving Schiphol een bijdrage be-
schikbaar heeft gesteld voor de 

“Mooiste stukje van Kudelstaart”
Boesemdijkpad vernieuwd
Kudelstaart - “Het is eindelijk 
voor elkaar! Het boesemdijkpad 
van Kudelstaart is vernieuwd”, 
schrijft Anita Plasmeijer. “In au-
gustus ben ik getuige geweest, 
tijdens mijn wandeling op het 
dijkje, van een meneer die in de 
brandnetels viel, omdat hij strui-
kelde over de grote kieren in het 
dijken-pad. Meneer en hond-
je vielen in de brandnetels. Ik 
schoot hen te hulp, meneer was 
geprikt maar had niets gebroken 
of gekneusd. Voor mij was dit de 
druppel. Meteen heb ik de ge-
meente gebeld over de staat van 
het Boesemdijkpad, zo schuin en 
zo vol kieren. Door de regen en 
de hitte in de loop der jaren is het 
te erg geworden. De gemeen-
te liet op zich wachten, dus heb 
ik 15 september weer gebeld. De 
klacht lag ergens in een bureau-
la van een collega die op vakan-

tie was (2 maanden lang) en die 
stuurde mij door naar Rijnland 
en Rijnland stuurde mij door naar 
Waternet. Heel aardige mensen 
die mijn verhaal aanhoorden. En 
toen ze hoorden hoe erg de situ-
atie is, een calamiteit als het wa-
re, kwamen ze meteen in actie. 
Een meneer van Waternet kwam 
diezelfde middag nog naar mij 
toe en ik heb hem al die kuilen, 
gaten en bobbels laten zien. Hij 
schrok er van en heeft meteen 
de opzichter ingeschakeld. En nu, 
drie weken later, een nieuwe dijk! 
Zelfs tijdens de dorpsvergadering 
in het dorpshuis van Kudelstaart 
waren ze verrast over deze actie. 
Complimenten aan Waternet en 
de gemeente, want die voeren 
het tenslotte uit. Ik hoop dat er 
nu weer veilig en met veel plezier 
gewandeld gaat worden op het 
mooiste stukje van Kudelstaart.”

Commissie kritisch over 
kunstproject ArtZuid
Aalsmeer - De commissie Maat-
schappij & Bestuur sprak afgelo-
pen donderdag 8 oktober onder 
andere over het beeldende kunst-
project: ArtZuid in Aalsmeer. De 
commissie had nog veel vragen 
bij het voorstel om in 2021 het 
kunstproject ArtZuid mogelijk te 
maken en daarvoor 101.600 euro 
beschikbaar te stellen. Zo vroeg 
men zich af hoe de lokale cultuur-
sector betrokken is, wat het pro-
ject verschilt van de bestaande 
Kunstroute en welke verbinding 
hiermee mogelijk is en of het pro-
ject wel geschikt is in coronatijd. 
De commissie was kritisch over de 
hoogte van de fi nanciële bijdrage 
in relatie tot de reguliere uitga-
ven aan cultuur en de benodigde 
fondsenwerving. De gemeente-
raad bespreekt dit voorstel in de 
raadsvergadering van 29 oktober. 

Doorlichting reserves
De commissie reageerde positief 
op het voorstel om bijna 1,5 mil-
joen euro dat vastligt in reserves 
maar waar nog geen concrete be-
stemming voor is toe te voegen 
aan het rekeningresultaat 2020. 
Een aantal fracties zette wel 
vraagtekens bij de grote ont-
trekking aan de reserve Woon-

fonds van meer dan 1,3 miljoen 
euro. De portefeuillehouders Fi-
nanciën en Wonen verzekerden 
de raad dat als er een goed plan 
is, de raad komende jaren altijd 
weer geld beschikbaar kan stel-
len. De gemeenteraad bespreekt 
dit voorstel in de raadsvergade-
ring van 29 oktober.  

Programmabegroting 2021
Ter voorbereiding op de raads-
behandeling van de Programma-
begroting 2021 stelden de com-
missieleden veel vragen aan de 
collegeleden over hun plannen 
voor volgend jaar. Vanwege de 
lange behandeltijd konden de 
programma’s Openbare Ruim-
te, Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Bestuur, Bevolking en Veiligheid 
niet worden besproken. De vra-
gen over deze onderwerpen wor-
den schriftelijk beantwoord. Alle 
beantwoorde raadsvragen wor-
den gepubliceerd op de websi-
te (www.aalsmeer.nl), zie: Raads-
vragen. De gemeenteraad be-
handelt de Programmabegro-
ting 2021 op 5 november. Via de 
website van de gemeente is de 
vergadering terug te kijken, klik 
daarvoor op de link: videoverslag 
commissie M&B

Piet wint bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - De vaste kaartlief-
hebbers weten het buurthuis 
in de Hornmeer weer feilloos te 
vinden. Afgelopen vrijdag had-
den alle kaarters er weer zin in. 
Er werd fanatiek gestreden, met 
aan het einde van de avond een 
geweldige winnaar. Meestal op 
een andere plaats, maar ditmaal 
liet hij zich van zijn beste kant 
zien. Wie dit is? Piet Gortzak is de 

naam en volgens kenners gaat hij 
meer boven in de gelederen ein-
digen. Afgelopen vrijdag 9 okto-
ber wist hij liefst 5248 punten bij 
elkaar te kaarten. Op plaats twee 
is Mia Huijkman geëindigd met 
5174 punten en het brons (der-
de) is behaald door Marja Joore 
met 4850 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan het aanstormen-
de talent Gerard Pauw met 3622 
punten. Komende vrijdag 16 ok-
tober is er weer koppelkaarten. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur, in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1.

“Neem het virus serieus”
Brief burgemeester over 
corona-maatregelen
Aalsmeer - Huis aan huis heeft 
burgemeester Gido Oude Kot-
te een brief gestuurd aan alle 
inwoners. Donderdag of vrij-
dag is deze bij de meeste huis-
houdens op de deurmat geval-
len. Over het onderwerp van de 
brief hoeft niemand lang te ra-
den: Corona(maatregelen):

“Het aantal coronabesmettin-
gen in onze regio is explosief ge-
stegen. Niet voor niets is er code 
rood afgegeven. Het virus komt 
echt dichterbij. Zo is het aan-
tal geregistreerde besmettingen 
per week in Aalsmeer nog niet 
zo hoog geweest als afgelopen 
week en moest deze week Zorg-
centrum Aelsmeer haar deuren 
tijdelijk sluiten. Het grove beeld 
is dat de meeste personen die be-
smet zijn geraakt, gelukkig lichte 
tot milde klachten hebben. Maar 
helaas zien we toch ook een zor-
gelijke toename aan ziekenhuis-
opnames, met als gevolg dat ten 
koste van reguliere zorg maatre-
gelen worden getroff en om te 
voorkomen dat de zorg overbe-
last raakt. Dit mogen we niet la-
ten gebeuren!

Alarmfase
De nieuwe coronamaatregelen 
voor de komende drie weken zijn 
voor sommigen zeer ingrijpend. 
Ik vind ze ook niet allemaal even 
goed verdedigbaar, omdat ze 
niet passend lijken op de situa-
tie in ons dorp. Maar het feit blijft 
dat de veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland, waar Aalsmeer 
onderdeel van uit maakt, zich in-
middels bevindt in de alarmfase. 
En tijdens crisis kan alleen een-
dracht het verschil maken. Als het 

ons niet lukt om de besmettingen 
te minderen, dreigen nog zwaar-
dere maatregelen. En dat moeten 
we proberen te voorkomen.
Met de nieuwe maatregelen zijn 
samenkomsten in binnenruimtes 
van meer dan dertig personen 
verboden, sluit de horeca om tien 
uur ’s avonds en mag u thuis niet 
meer dan drie gasten ontvangen. 
Ook geldt het dringende advies 
om in voor publiek toegankelij-
ke ruimtes een mondkapje te dra-
gen. Een volledig overzicht van 
de maatregelen is te vinden op 
www.aalsmeer.nl/corona.

Pijnlijke stap
De economische en sociale ge-
volgen van de maatregelen zijn 
groot: voor (horeca)-onderne-
mers, voor culturele instellin-
gen, voor (sport)verenigingen, 
voor jongeren en voor ouderen. 
De scholen en de kinderopvang 
blijven gelukkig open, maar de 
maatregelen die we nu nemen 
zijn voor ons allemaal een pijn-
lijke stap terug. De ontwikkeling 
van het virus laat ons geen ande-
re keuze.
Ik doe een dringend beroep op 
u! Neem het virus serieus. Houdt 
u alstublieft aan de maatregelen, 
leef de anderhalve meter en de 
hygiënerichtlijnen weer goed na 
en help om de snel toenemende 
verspreiding van het virus tegen 
te houden. Ook vraag ik u met 
klem om uw sociale contacten 
zoveel mogelijk te beperken. Al-
leen dan kunnen we voorkomen 
dat het virus zich verspreidt.”

Gido Oude Kotte, 
Burgemeester van de 
gemeente Aalsmeer

Hugo de Groot, Nova Zembla en De Nachtwacht
Groepen 6 Jozefschool bezoeken Rijksmuseum

Aalsmeer - “Kinderen hebben een frisse eigen kijk op de we-
reld die ons kan verrassen. Ze brengen ons waardevolle inzich-
ten omdat ze problemen heel anders benaderen. We mogen ze 
best serieus betrekken bij zaken die ook hun toekomst aangaan. 
Dat blijven we in Aalsmeer dus de komende jaren zeker doen“, 
zegt Schipholwethouder Kabout in een reactie op een brief van 
de Kinderraad aan premier Rutte. In die brief vragen de elf- en 
twaal� arigen onder meer of Schiphol straks niet groter wordt 
dan vlak voor de corona-crisis en of het zelfs zo kan blijven dat 
er geen spullen meer in China worden gekocht. Nog beter vin-
den ze het als het weer net zo schoon en stil wordt als tijdens de 
coronacrisis. “Verder vragen wij u om de versoepelingen van de 
regels niet te snel te laten gaan”, is ook zo’n zin dat je denkt zo 
schrijven kinderen niet. Dat is waar het mis gaat. De grote men-
senhoofden hoor je en lees je overal tussen de regels door. Ik 
wed dat het college er zelfs goedkeurend naar heeft gekeken, 
want ja, het is toch een brief aan de premier. 
Malala Yousafzai, een Pakistaanse kinderrechtenactiviste, of Gre-
ta Thunberg, een Zweedse klimaatactiviste, zijn twee wereldbe-
roemde kinderen doordat ze in hun eigen taal en op hun eigen 
manier vertellen waar ze zich zorgen over maken. Dat doen ze 
tot op de dag van vandaag. Twee voorbeelden hoe het ook kan. 
Daarom is het zo raadselachtig dat de gemeente de Kinderraad 
geen eigen stem geeft. Kinderen kunnen namelijk heel goed in 
hun eigen woorden vertellen wat ze dwars zit en waar ze zich 
zorgen over maken. 
Door er in een brief van de Kinderraad wat Aalsmeerse stand-
punten door heen te jassen is de brief een document geworden 
in grote mensentaal met een politiek kinderjasje aan. Indirect 
lijkt Aalsmeer zo akkoord te gaan met een Schiphol dat net zo 
groot is als voor de crisis. En dat is zonde voor de toekomst van 
alle kinderen in Aalsmeer.  Dat is kinderen niet serieus nemen. De 
Kinderraad kreeg zo niet de kans om in vrijheid een eigen me-
ning te vormen én te verwoorden. Navraag leert dat de Kinder-
raad de brief inderdaad niet zelf heeft geschreven.
Als je kinderen van die leeftijd echt vraagt, en dat heb ik gedaan, 
wat ze willen en wat ze mooi vinden schrijven ze bijna altijd over 
bomen, groen, natuur en in ons gelukkige geval het water en de 
Poel. En ze maken zich zorgen over het milieu en over de toe-
komst. Dat kunnen ze heel goed in hun eigen woorden vertel-
len.  Dan krijg je dit soort gedichtjes, dit soort kindertaal, uit de 
bundel ‘De poëzie van het Dorp’. Het kunstbankje bij het kanaal 
(Door Nikai, Bryan,Mikai en Burre, 10 jaar):

Je ziet er huizen
Je ruikt er benzine, maar ook bloemen
Je hoort er de golven tegen de kant
maar ook een vliegtuig uit een ander land. 
Je kan er lekker zitten en liggen pitten, als je dat wil.
Ik kom er vaak, want het is een leuke zaak. 
Het is er nog wel mooi, maar ook veranderd.
De horizon is door de gebouwen dichterbij gekomen
Er kan geen boom meer groeien
Dus ze kunnen er ook niet bloeien

Gedachtes over vroeger, het water, de boten die er varen, 
allemaal tekens. Kijk dat is nu een eigen kijk. 
Jan Daalman, dorpsdichter 
JanDaalman@kpnmail.nl

LEZERSPOST
Grote mensen taal in kinderhoofden

7 Bekeuringen 
op Hoofdweg

Kudelstaart - In de avondspits 
van vrijdag 9 oktober heeft de 
politie opnieuw een snelheids-
controle gehouden op de Hoofd-

weg. Wederom werden hoge 
snelheden gemeten op deze weg 
waar 50 kilometer per uur het 
maximum is. De hoogst gemeten 
snelheid was liefst 103 kilometer 
per uur. Er zijn zeven bekeuringen 
opgemaakt voor bestuurders met 
een overschrijding van meer dan 
20 kilometer.

inrichting van het Machinepark.  
De fracties gaven aan positief te 
staan tegenover de plannen. Ten 
aanzien van sommige onderde-
len had een aantal fracties wat 
bedenkingen en vragen. Naar 
aanleiding van een inspraakre-
actie kwam de vraag naar voren 
of de activiteiten die georgani-
seerd zullen worden in het Ma-
chinepark geen nadelige gevol-
gen hebben voor de activiteiten 
van The Beach. De wethouder gaf 
aan nog wat puntjes uit te zoe-
ken en deze voor de raadsverga-
dering aan de raad te zenden. Zo-
doende wordt het voorstel ver-
der besproken in de raadsverga-
dering van 29 oktober 2020.

Nota Grondbeleid 2020
In de Nota Grondbeleid 2020 
konden de fracties zich over het 
algemeen wel vinden aangezien 
de Nota vooral een update was 
naar aanleiding van wettelijke re-
gelgeving. Evenwel werden som-
mige vragen niet naar tevreden-
heid van alle fracties beantwoord 
en wordt het voorstel verder be-
sproken in de raadsvergadering 
van 29 oktober 2020.
Weten wat de fracties over de on-
derwerpen gezegd hebben? Be-
kijk dan de commissievergade-
ring op de website van de ge-
meente (www.aalsmeer.nl) via de 
link: commissie vergadering te-
rugkijken.

Aalsmeer - De groepen 6 van de Jozef-
school hebben een bezoek gebracht 
aan het Rijksmuseum in Amsterdam. 
De leerlingen kregen een VIP-tour in 
het bijzonder stille Rijksmuseum en 
bekeken hoogtepunten van de exposi-
ties en in het bijzonder de onderwer-
pen:  Hugo de Groot, Nova Zembla en 
De Nachtwacht. Samen met de drama-
docenten van het museum bereidden 
zij verder de toneelstukjes voor te die 
ze op school (en thuis) al hadden in-
gestudeerd over deze drie thema’s. De 
voorstellingen waren zeer leerzaam en 
werden ook nog eens geweldig uitge-
voerd! Het was een fantastische cul-
tuuronderwijs-dag in Amsterdam!









krantk i n d e r -   e n   j e u g d
20 15 oktober 2020

Welke school volgt?
Actie voor Voedselbank 
door OBS Kudelstaart
Aalsmeer - De week voor de 
herfstvakantie hebben de kinde-
ren van OBS Kudelstaart een tas 
meegekregen om (vrijwillig) te 
vullen voor de Voedselbank. En 
daar werd massaal gehoor aan-
gegeven. Voorraadkasten wer-
den thuis geplunderd, er werden 
extra boodschappen gedaan en 
sommige kinderen hebben zelfs 
met hun eigen spaargeld wat 
producten gekocht.
De druk op de Voedselbank 
neemt door het coronavirus toe, 
dus kan de organisatie iedere 
hulp goed gebruiken. Vrijdag 9 
oktober zijn enkele goedgevulde 
tassen symbolisch overhandigd 

aan Linda, de moeder van Sascha 
en Menno. Zij zet zich in als vrij-
williger bij de Voedselbank. Lin-
da vertelde dat de spullen heel 
welkom zijn bij mensen die wat 
minder te besteden hebben en 
was erg onder de indruk van de 
opbrengst: Twee auto’s stamp-
vol met tasjes. De leerlingen van 
OBS Kudelstaart zijn blij dat ze 
een steentje hebben kunnen bij-
dragen voor hun mede-inwoners 
van de gemeente Aalsmeer.
De Voedselbank Aalsmeer en Ku-
delstaart toonde zich bijzonder 
verheugd over de opbrengst én 
over de actie: “Het voedsel is hard 
nodig. Welke school volgt?”

Nog twee voorstellingen 
in het Poppentheater
Amstelland - Nog twee Herfst-
vakantie voorstellingen in het 
Amstelveens Poppentheater! Op 
vrijdag 16 oktober om 14.30 uur: 
Mees in de bosjes (4+) door Merel 
van der Laake. In deze hilarische 
kindervoorstelling sleept Mees 
met groot enthousiasme als een 
ware natuurgids kinderen mee 
in de wereld van de huis-tuin-
en-keuken-vogel. Met haar su-
blieme vertelkunst laat Mees de 
kinderen ervaren hoe het is om 
een roodborst, spreeuw, kauw of 
koolmees te zijn. Ze vertelt, zingt 
en speelt de vogels. De ene keer 
is ze de bonte specht, die maar 
geen koppijn krijgt van al het 
hakken in de boom; de andere 
keer vertelt ze over Ingbert de IJs-
vogel, die niet snapt waarom hij 
ijsvogel heet, terwijl hij helemaal 
niet van ijs houdt. Leerzaam en 

ontzettend gezellig! Aansluitend 
kunnen de kinderen in de foyer 
een vogelhuisje versieren en mee 
naar huis nemen.
Op zondag 18 oktober PAK’M  
(3+) door Bonte Hond om 10.30  
en om 13.30 uur. Drie presentato-
ren vechten in een tv-studio om 
aandacht en vooral de microfoon. 
Het fantasievolle decor biedt veel 
mogelijkheden tot verstoppen, 
wegduiken en poppenkastspel. 
Deze succesvoorstelling is hila-
risch voor jong en oud. PAK’M is 
de opvolger van de peuterhit Aai-
Pet. De toegangskaartjes zijn 9 
euro per stuk per voorstelling. De 
voorstellingen zijn alleen te be-
zoeken na reservering. Reserve-
ren  kan via: www.amstelveens-
poppentheater.nl, via info@am-
stelveenspoppentheater.nl of bel 
020-6450439. 

Vreemde figuren in de Hornmeer
Geen schaatskamp VZOD, 
wel gezellige middag 
Kudelstaart - De herfstvakantie 
is al heel wat jaar traditiegetrouw 
het moment waarop de jeugd 
van de schaatsvereniging VZOD 
een paar dagen met elkaar op 
kamp gaat. Behalve dat er die da-
gen hard aan de schaatstechniek 
gewerkt wordt, staat het plezier 
met elkaar bovenaan. De organi-
satie zag helaas al lang van te vo-
ren aankomen dat het kamp dit 
jaar niet ging lukken; dat ellendi-
ge virus gooide roet in het eten. 
Maar op een creatieve manier 
werd er gekeken wat er wel mo-
gelijk was toch om met elkaar een 
gezellige middag te organiseren. 

Vossenjacht
Afgelopen zondagmiddag ver-
zamelden zich zo’n 40 kinderen 
bij Zwembad de Waterlelie. Van 
daaruit werd in groepjes de Horn-
meer grondig uitgekamd aange-
zien daar een aantal opvallen-
de verschijningen waren gesig-
naleerd. Zo was er een fotograaf 
in een tentje gespot, liep er een 
traditioneel geklede Aalsmeer-
se kweker enkele uren met zijn 
hondje op hetzelfde stukje heen 
en weer en werden er tuintjes ge-
schoffeld door een man in een tij-
gerrokje. Ook onder andere een 
Schot, een loslopende koe, een 

brandweerman die zijn eigen 
brandje liet blussen en een non 
trokken de aandacht. De kinde-
ren wisten deze elf ‘vossen’ bin-
nen de tijd te vinden en daarmee 
alle letters te verzamelen die met 
elkaar een woord vormden.

Pannenkoek hoort erbij
Na dit denkwerk kon de jeugd 
zich uitleven in het Aalsmeerse 
zwembad. Glijden, klauteren over 
de mat, zwieren aan het touw of 
gewoon even heerlijk chillen: de-
ze plek zorgt gegarandeerd voor 
plezier. Nadat de schaatsertjes 
hongerig uit het water kwamen, 
waren er een aantal ouders zo lief 
geweest om voor de club pan-
nenkoeken te bakken. U snapt 
dat deze er wel in gingen! Hier-
door kwam het kampgevoel bij 
de kinderen toch weer even naar 
boven. 
Hopelijk kan er volgend jaar weer 
een kampvariant plaats vinden 
met alles erop en eraan, want de-
ze middag was veel te snel voor-
bij. Dit smaakte dan ook naar 
meer, zowel bij de schaatsende 
jeugd als bij de kampleiding. Har-
telijk dank aan iedereen die zijn/
haar bijdrage aan deze middag 
geleverd heeft, de kinderen heb-
ben er van genoten!

Knutselen, goochelshow en frietjes 
Fantastisch Herfstfeest 
op basisschool de Brug
Aalsmeer - De leerlingen van ba-
sisschool de Brug beleefden afge-
lopen vrijdag een dag vol span-
ning. Nadat eerder het eindfeest 
en startfeest niet konden door-
gaan door alle corona-maatre-
gelen, werden de kinderen een 
dag voor de herfstvakantie ge-
trakteerd op een Herfstfeest. De 
kinderen mochten verkleed naar 
school komen en er kwamen heel 
veel mooie figuren het plein op 
lopen. 
De dag werd gestart met aller-
lei leuke knutselworkshops bij 
de bovenbouw, zoals boetseren, 
een herfstboom knutselen, een 
spinnenweb met ecoline maken 
en nog veel meer. Daarna werd 
als eerste groep 1 tot en met 4 
getrakteerd op een spetterende 
show van Roy en Justin Huiskens, 

de beroemde goochelaars uit ons 
eigen dorp Aalsmeer. Voor een 
enkeling was het nog een beet-
je spannend, maar de meeste kin-
deren keken hun ogen uit en joel-
den van plezier. Na de show voor 
de onderbouw, was de boven-
bouw aan de beurt om te gaan 
kijken. 
Ondertussen gingen er al vele ge-
ruchten door de school dat er een 
patatluchtje hing. En dat klopte, 
want alle kinderen werden voor 
de lunch getrakteerd op friet-
jes met een lekkere snack. Daar-
na begon de vakantie voor de on-
derbouw. Groep 5 tot en met 8 
sloot de kinderboekenweek in de 
middag nog af met de finale van 
de voorleeswedstrijd. Het was 
een mooie en feestelijke dag om 
de herfstvakantie in te luiden.

Even lekker uitwaaien
Kabouterbingo bij de 
kinderboerderij
Aalsmeer - De herfstvakantie is 
begonnen. Wat is er leuker dan 
even lekker uitwaaien bij de kin-
derboerderij. In de speeltuin van 
Boerenvreugd is de hele maand 
oktober kabouterbingo te spelen. 
Een leuk spel voor de jonge be-
zoekers dat ze zelfstandig of met 
hulp van een ouder kunnen spe-
len. Door de grote speeltuin is er 
genoeg ruimte om voldoende af-
stand te houden.
Met een bingokaartje gaan de 
kinderen op zoek naar de kabou-
ters. Als alle kabouters gevonden 
zijn mag het bingokaartje in de 
melkbus. Begin november wor-
den er uit alle ingeleverde bin-
gokaartjes drie prijswinnaars ge-
trokken. De bingokaartjes zijn 
gratis verkrijgbaar tijdens de ope-
ningstijden van de boerderij-
winkel. Het winkeltje is van dins-
dag tot en met vrijdag geopend 
van 13.30 tot 16.30 uur en in het 
weekend van 10.00 tot 16.30 uur. 

Speeltuin doordeweeks open
Doordeweeks is de boerderij op 
maandag gesloten. Van dinsdag 
tot en met vrijdag is het terrein 
van de boerderij beperkt open. 
Op Boerenvreugd werken al ve-
le jaren boeren en boerinnen van 
stichting Ons Tweede Thuis. Deze 
groep medewerkers behoord tot 
de risicogroep voor corona. Boe-
renvreugd vindt het belangrijk 
dat zij wel hun werk op de boer-
derij kunnen blijven doen. Om te 
zorgen dat zij dat veilig kunnen 
doen is ervoor gekozen om het 
werkterrein van de OTT-ers door-
deweeks af te sluiten voor pu-
bliek.

Wandeling door park
Bezoekers zijn van dinsdag tot 
en met vrijdag welkom in de gro-
te speeltuin. Een bezoekje aan 
de speeltuin is leuk te combine-
ren met een wandeling door het 
park. Om de boerderij loopt een 
wandelpad. Deze wandeling gaat 
langs de speeltuin, over het nieu-
we bruggetje bij de eendenvij-
ver en dan langs de weides waar 
de dieren staan. Het is een kor-
te wandeling die ook voor klei-
ne kinderen goed te doen is. De 
speeltuin is geopend van 9.30 tot 
16.30 uur.

Weekend 
In het weekend runnen vrijwilli-
gers de boerderij en is het buiten-
terrein van de boerderij wel hele-
maal toegankelijk voor publiek. 
De bezoekers kunnen dan ook 
een kijkje nemen bij konijnen-
vreugd, de ezels, de blauwe trac-
tor en in de weides waar de scha-
pen en geiten lopen. In het week-
end is de boerderij geopend van 
10.00 tot 16.30 uur.

Gebouwen
Alle gebouwen op de boerderij 
zijn de hele week gesloten voor 
publiek. De ruimtes zijn te klein 
om er bezoekers toe te laten. In 
geval van hoge nood kan er ge-
bruik worden gemaakt van het 
toilet aan de zijkant van de stolp. 

Boerenvreugd is te bezoeken 
aan de Beethovenlaan 118 in het 
Hornmeerpark.  Actuele informa-
tie is terug te vinden op de site 
www.boerenvreugd.nl en op de 
facebookpagina van de boerderij.

Voetbal hoofdklasse jeugd
Prima wedstrijd, geen 
winst RKDES JO17-1

minuut resulteerde in 0-1. Een 
voorzet van links werd in twee-
en binnen gewerkt. In de minu-
ten daarna nog steeds een ster-
ker HBC, wat een paar behoorlij-
ke voetballers had meegebracht, 
maar RKDES wist zich daar in de 
laatste fase van de eerste helft 
knap onderuit te voetballen. Een 
puike vrije trap van Luuk Wester-
man werd uit het doel geranseld 
en leverde slechts een hoekschop 
op. Ondanks dat RKDES flink aan-
drong bleef het 0-1 met de rust. 
De eerste tien minuten na rust 
waren ook voor de mannen uit 
Kudelstaart. RKDES leek nu alle 
schroom van zich af gegooid te 
hebben. In de vijfde minuut van 
de tweede helft wist Tijmen Bus-
kermolen een mooie kans net 
niet te verzilveren en ook Boy 
Veelenturf en Lars van Maris kre-
gen mogelijkheden, maar scoor-

den niet. In de 13e minuut werd 
een lange bal van HBC niet goed 
verdedigd en in twee instanties 
werd de 0-2 binnen geschoten. 
Dat was een behoorlijke dom-
per voor RKDES wat zichzelf juist 
zo lekker onder de druk vandaan 
voetbalde en dacht aan meer. RK-
DES probeerde nog meer energie 
in de wedstrijd te stoppen, maar 
het was niet voldoende om nog 
een eretreffer te maken in de-
ze prima wedstrijd. HBC speelde 
de wedstrijd keurig uit en toon-
de zich een goed voetballende 
ploeg. 
Helaas geen punten deze week 
voor RKDES JO17-1 na de winst 
en het gelijke spel in de twee we-
ken hiervoor. De volgende wed-
strijd zou op 25 oktober zijn te-
gen Koninklijke HFC JO17-1, maar 
gaat vanwege de (corona) com-
petitiestop niet door.

Kudelstaart - De mannen van de 
JO17-1 van RKDES lopen er heel 
netjes bij sinds het begin van dit 
seizoen. Mooie nieuwe pakken 
en tenues om dit jaar in de hoofd-
klasse te spelen van de sponsors 
Bouwop BV en Been Projecten. 
De wedstrijd van deze week was 
tegen HBC JO17-1. Op een coro-
na leeg sportpark in Kudelstaart 
werd deze wedstrijd gespeeld. 
De eerste minuten gingen ge-
lijk op. RKDES nam het voortouw 
en in de vijfde minuut leverde 

een hoekschop een heuse scrim-
mage op voor het doel van HBC. 
De doelpoging die daarop volg-
de van Jakub Kotala werd van de 
lijn gewerkt door HBC. Doelman 
Lex van der Loo had een mooie 
redding in huis in de tiende mi-
nuut. Het was echt een wedstrijd 
tussen twee voetballende teams. 
De prima scheidsrechter had dan 
ook weinig moeite om het spel 
in goede banen te leiden. In de 
daaropvolgende 10 minuten een 
wat sterker HBC wat in de 21ste 
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Bert eerste bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
op de woensdagavond vanaf 

Kyra, Jahailey en 
Do naar KNVB 

selectie
Aalsmeer - De laatste jaren maakt 
voetbalvereniging FC Aalsmeer 
goede stappen op het gebied van 

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer onderuit 
tegen ASV - Arsenal
Aalsmeer - Een ongeïnspi-
reerd en hautain voetballend FC 
Aalsmeer (zaterdag) blameer-
de zich tegen het karakter elf-
tal van A.S.V. - Arsenal afgelo-
pen zaterdag 10 oktober. Aan 
de 2-0 nederlaag was niets af 
te dingen. De eerste 20 minu-
ten ging de wedstrijd nog gelijk 
op, maar het gebrei op het mid-
denveld en het steriele spel voor-
in gaven al een somber beeld 
voor de toekomst. Het eerste wa-
penfeit was voor A.S.V. - Arsenal, 
een vrije trap kopte Junior To-
retta voor langs. Aalsmeer stel-
de daar niets tegenover, alleen 
een paar zwakke schoten die ook 
nog naast gingen. De laatste paar 
minuten voor de pauze was Ke-
mal Gezer nog gevaarlijk en een 
vrije trap van Mike Dam ging 
maar net voor langs. De tweede 
helft is nog korter samen te vat-
ten. Het was gewoon wachten op 
de 1-0 van A.S.V. - Arsenal. Voor-
al de vrije trappen en corners wa-
ren gevaarlijk. Uit een corner in 
de 52ste minuut van Junior To-
retta sloeg Nick van der Wiel de 
bal ongelukkig in eigen doel: 
1-0. Een verdiende voorsprong. 

Het FC Aalsmeer spel had meer 
weg van de ‘comedy capers’, al-
les ging mis, geen bal kwam aan 
en meestal bij de tegenstander. 
De wissels van Jesse Donker in 
de 60ste minuut: Thomas Stein-
hart voor Rachid el Yaghmouri en 
Christoff Dias Oliveira (het enige 
lichtpuntje) voor Daan van Huffel 
kon de rest ook niet motiveren. 
Aalsmeer ontsnapte in de 71ste 
minuut aan een grotere achter-
stand. Het doepunt werd afge-
keurd wegens hands. Wissel 76ste 
minuut: Calvin Koster voor Diede-
rick Hoogerwaard, maar niets was 
van enige invloed op het spel. In 
de 90ste minuut kon Kiet Versluys 
voor de zoveelste keer alleen 
op Nick van der Wiel afgaan en 
scoorde de 2-0. FC Aalsmeer was 
in de tweede helft niet één maal 
gevaarlijk voor het A.S.V. - Arsenal 
doel  geweest. Het was belabberd 
weer en een belabberd Aalsmeer. 
Aanstaande zaterdag 17 oktober 
zou FC Aalsmeer (zat.) thuis aan 
de Beethovenlaan spelen tegen 
D.V.V.A. uit in Amsterdam, maar 
helaas. Nieuwe coronamaatrege-
len, voorlopig geen competitie. 
Jack van Muijden

Raymond van der Weiden 
ongenaakbaar bij darten
Aalsmeer - De opkomst van dart-
liefhebbers op dinsdagavond 6 
oktober was bedroevend laag. 
Slechts vier mannen stapten het 
Middelpunt binnen en dat was 
het laagste aantal tot nu toe. 
Daarom een vriendelijke oproep 
aan iedereen vanaf 16 jaar: Jon-
gens, meisjes, mannen en vrou-
wen kom eens kijken of dart ge-
lijk mee. De dartavond is van 
19.45 tot ongeveer 22.45 uur in 
het buurthuis aan de Wilhelmina-
straat 55. Alhoewel er in de kran-
tenartikelen vaak mooie scores 
en uitgooien worden vermeld, 
moet u/jij echt weten dat er ook 
heel veel mis gaat en dat de dar-
ters maar goedwillende ama-
teurs zijn. Wie voor de eerste keer 

komt, hoeft geen entreekosten te 
betalen. 
Op de afgelopen speelavond wis-
ten Peter Bakker, Gerben de Vries 
en Kees de Lange elk één leg af te 
snoepen van Raymond van der 
Weiden, maar moesten toch hun 
verlies nemen. Gerben lukte het 
zelfs om die gewonnen leg met 
een uitgooi van 158 binnen te sle-
pen. Kort daarvoor gooide Ray-
mond tegen Peter nog een leg 
uit met een shanghai, dat is een 
score van 120 punten. Kees ver-
sloeg Peter nog met grote cijfers 
en werd zo keurig tweede.
Volgende keer gaat weer gewerkt 
worden aan verbetering, hoewel 
de gezelligheid niet verloren mag 
gaan. Tot dinsdagavond?!

Voetbalcompetitie
RKDES afgetroefd door 
Nicolaas Boys
Kudelstaart - Voor de vierde 
wedstrijd in de competitie kwam 
Nicolaas Boys op bezoek in Ku-
delstaart. De ploeg uit Nieuw-
veen ging verdiend met de drie 
punten terug naar hun dorp, het 
werd uiteindelijk 2-3. RKDES be-
gon met Jeroen Ezink op de bank, 
zodat Jimmy Baars op de linker-
vleugel kwam te spelen. Dat pak-
te veelbelovend uit, want na 15 
seconden werd een voorzet van 
hem al door een verdediger van 
Nicolaas Boys in eigen doel ge-
werkt (1-0), een super start dus 
voor RKDES. Maar helaas stond na 
6 minuten alweer de 1-1 op het 
bord. Ivo Lentjes gleed binnen de 
zestien uit en tikte daarmee een 
aanvaller aan.  De scheidsrech-
ter legde dus de bal terecht op 
de stip. Laag en hard werd de bal 
langs keeper Tim van der Linden 
geschoten. Nog geen minuut la-
ter kopte Sven Boelsma de bal op 
de paal bij een corner van rechts, 
maar dat telt dus nog steeds niet. 
De daarop gaande 30 minuten 
was helemaal voor de Nieuwve-
ners. RKDES werd geheel overlo-
pen, elk duel werd verloren. Kort-
om, de gasten waren in deze fa-
se gewoon veel beter en dat uitte 
zich ook in doelpunten voor Nico-
laas Boys. Na 20 minuten kon een 
speler uit Nieuwveen geheel on-
gehinderd aanleggen en produ-
ceerde een pegel op een afstand 
van zo’n 25 meter die via de on-
derkant van de lat in het doel 
plofte: 1-2 Na een half uur werd 
het nog erger. Een vrije trap werd 
langs de muur geschoten en de 
bal eindigde in de verre hoek: 
1-3, zeker niet onverdiend. Tien 
minuten voor rust kreeg de Afas/
Nieuwendijk brigade een mee-

valler, omdat een speler van Nico-
laas Boys er veel te hard met ge-
strekt been in kwam. De scheids-
rechter trok begrijpelijk direct 
een rode kaart, dus de Nieuw-
veners moesten verder met tien 
man. RKDES kwam hierna wat be-
ter onder de druk uit en dat resul-
teerde in de 2-3, een pass vanaf 
het middenveld kwam in de spits 
voor de voeten van Maarten van 
Putten en hij ronde fraai af. Jim-
my Baars kreeg nog een ideale 
kans om voor rust nog gelijk te 
komen, maar hij schoot in kans-
rijke positie naast. Wat zou trainer 
Raymond de Jong doen in de rust 
om de wedstrijd weer naar de Ku-
delstaarters te trekken? Mauro 
Pons en Ivo Lentjes mochten vir-
tueel gaan douchen, echt dou-
chen mag immers niet, en Jeroen 
Ezink en Laurens van der Scheur 
kwamen erin. De plaatselijke FC 
probeerde alles en zette Nico-
laas Boys ook wel onder druk, 
maar echte grote kansen kreeg 
Kudelstaart in deze fase ook niet. 
Nicolaas Boys daarentegen wel. 
Twee keer was er een uitbraak en 
kon de spits alleen op keeper Tim 
van de Linden af. Hij gooide zich 
er twee keer manmoedig voor en 
wiste beide keren de bal te stop-
pen. In de slotfase kopte Roy End-
hoven bij de zoveelste corner nog 
op de paal, maar verder kwam 
RKDES niet. Gezien de eerste helft 
wel een terechte uitslag, Komen-
de zondag 18 oktober blijft het 
stil op de voetbalvelden. RKDES 
zou een uitwedstrijd in Den Haag 
tegen O.D.B. voetballen, maar de 
competitie is vanwege de nieuwe 
corona-maatregelen zeker een 
maand stilgelegd.
Eppo

Poel’s Eye in Proosdijhal Kudelstaart
John Guldemond wint 
finale en gooit 136 uit
Kudelstaart - De tweede speel-
avond van het seizoen van de 
dartclub Poel’s Eye werd gewon-
nen door Moreno Blom. Hij won 
de finale van Christopher Brou-
wer. Op het tweede niveau stre-
den Raymond van de Weiden 
en Bak voor de tweede keer de-
ze avond tegen elkaar, Raymond 
kwam knap voor de tweede keer 
als winnaar boven drijven. John 
Guldemond had met een prachti-
ge 136 finish de hoogste uitgooi 
van de avond. John bereikte ook 
de finale van het derde niveau. 
Het derde niveau was sterk be-
zet, zo strandde de gerespecteer-
de darter Tim van de Poel (zeven 
speelavond overwinningen) in de 
halve finale. Ook Rene van Veen 
bereikte voor de tweede keer op 
rij de halve finale van dit niveau. 
Floortje van Zanten (zes speel-
avond overwinningen) was ech-
ter de finalist, maar het was uit-

eindelijk John die er knap met de 
overwinning vandoor ging. Huib 
Gootjes bereikte voor de twee-
de keer op rij een finale, nu ech-
ter een niveautje lager; het vier-
de niveau. Tegenstander was Mi-
chel van Galen. Tien jaar geleden 
stonden zij al tegenover elkaar in 
de finale van de toenmalige Sco-
ne ronde. Net als toen wist Huib 
te winnen. 
De volgende activiteit van de 
dartsclub Poel’s Eye is het Kop-
pel Toernooi. Door de corona is 
de Poel’s Eye echter helaas ge-
noodzaakt met vaste klanten en 
een maximum te werken. Degene 
die in het verleden (vaak) hebben 
meegedaan hebben een streep-
je voor. Uiteraard bestaat er ook 
nog de mogelijkheid dat de coro-
na alsnog een streep door de ac-
tiviteiten van de Poel’s Eye zet. Op 
de website www.poelseye.nl is 
nadere informatie te vinden.

Prijzen voor winnaars John Guldemond en Raymond van der Weiden.

Korfbalcompetitie
Winnend VZOD trotseert 
koning herfst
Kudelstaart - De Kudelstaartse 
korfballers gingen afgelopen za-
terdag op bezoek bij Dijkvogels 
in Maasdijk. De VZOD supporters 
zaten wettelijk noodgedwon-
gen achter de live-stream en als 
je te laat inschakelde had je ge-
lijk het vuurwerk in de beginfase 
gemist. Dijkvogels kwam snel op 
voorsprong, maar het team van 
trainer en coach Gert Krook zet-
te de turbo aan. Binnen zes minu-
ten hadden de Kudelstaarters de 
rollen omgedraaid en een mooie 
1-4 voorsprong genomen. Na de 
overrompelende bliksemstart 
van VZOD scoorde Dijkvogels al 
snel daarna de 2-4. VZOD/Fiqas 
ging echter onverstoorbaar door 
en bouwde de marge in twee 
minuten uit naar 2-6. De weers-
omstandigheden speelde beide 
teams nadien steeds meer par-
ten en tussen de Westlandse kas-
sen was er nog nauwelijks sprake 
van goed korfbal. Regen en wind 
teisterden de beide ploegen en 

de wedstrijd begon steeds meer 
op een survival te lijken. Dijkvo-
gels wist er voor de rust nog twee 
te scoren waardoor de teams met 
een 4-6 ruststand de droge en 
warme kleedkamers op zochten.
Opgewarmd en wel vielen nu, net 
als in de eerste helft, de goals rap. 
Beide ploegen éénmaal zodat het 
scorebord 5-7 aangaf. Naarma-
te de wedstrijd vorderde kreeg 
het vochtige klimaat steeds meer 
weerslag op de koude en natte le-
dematen en de stand zou 23 mi-
nuten onveranderd blijven staan. 
Het leek wel of de teams hadden 
afgesproken om niet meer te sco-
ren. Alle complimenten voor de 
Kudelstaartse verdediging die de 
boel potdicht hield en alleen in 
de slotfase nog een keer capitu-
leerde.  De scheidsrechter verlos-
te een ieder uit zijn natte lijden en 
floot af: 6-7 winst voor VZOD/Fi-
qas. Vanwege de nieuwe corona-
maatregelen vinden er voorlopig 
geen korfbalwedstrijden plaats.

19.15 uur gekaart in het Dorps-
huis te Kudelstaart. Het klaver-
jassen op p 7 oktober is gewon-
nen door Bert van der Jagt met 
5207 punten, gevolgd door Erik 
van de Beitel met 5053 punten 
en Ben Bon met 5016 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Ria van der Laan met 3592 pun-
ten.

de ontwikkeling van de jeugdafde-
ling. Zo spelen de prestatieteams 
steeds vaker op een hoger niveau. 
Ook bij de KNVB is dit niet onop-
gemerkt gebleven. Drie meiden 
van FCA zijn uitgenodigd voor de 
KNVB selectie activiteiten. Het be-
stuur en alle (team)leden van FCA 
wensen Kyra Celie, Jahailey Tevre-
den en Do Uithol heel veel succes. 

Dominante zeges voor 
karter Max Sadurski
Kudelstaart - Ook tijdens de der-
de ronde van het Nederlands 
kampioenschap Rotax Max liet 
Max Sadurski zijn onmiskenbare 
talent zien. De negenjarige kar-
ter uit Kudelstaart won zondag 
op circuit De Landsard in Eind-
hoven met een grote voorsprong 
zowel de prefinale als de finale. 
Na zijn twee overwinningen in 
het BNL-kampioenschap van een 
week eerder, bewees hij daarmee 
dat hij in de Benelux de te klop-
pen man is in de Micromax-klas-
se. De manier waarop hij zondag 
beide races had gewonnen, was 
veelzeggend. Op een droge baan 
reed Max in de prefinale naar de 
overwinning met een voorsprong 
van maar liefst 8.8 seconden, in 
de tweede race naar een over-
winning met een voorsprong van 
iets meer dan 8 seconden. Over 
overmacht gesproken. Het was 
voor het talent uit Noord-Holland 
twee keer een kwestie geweest 
van een goede start en daarna 
wegrijden.  

Het snelst
Toen Max gevraagd werd hoe 
het kwam dat hij met zo’n gro-
te voorsprong kon winnen, bleef 
het lang stil. Uiteindelijk zei hij: 
“Doordat ik een goede rijder 
ben? Ik heb niet echt andere lij-
nen dan de rest. Maar ik ben het 
snelst van iedereen in de chicane. 
De trainingen gingen ook goed. 
We probeerden heel erg veel. 
Na een tijdje hadden we de kart 
goed. Ik zei het tegen mijn mon-
teur als ik niet genoeg grip had.” 
In de kwalificatie kwam die snel-
heid er overigens nog niet hele-
maal uit. Daarin snelde hij naar 
de vijfde tijd. “Het ging niet echt 
goed, omdat ik nog niet heel 
goed ben in de regen”, was Max 
eerlijk. “Maar op het droge ben ik 
echt een beest.” Precies dat had 
hij een week eerder in Genk tij-
dens de tweede ronde van het 
BNL-kampioenschap ook laten 
zien. Op zondag won hij daar met 
grote voorsprong de beide races 
op een droge baan. Een dag eer-
der had hij tijdens de eerste twee 
races van het weekeinde trou-

wens ook overtuigend gedemon-
streerd dat hij heus ook in de re-
gen goed zijn mannetje staat. 

Gat dicht gereden
In de beide natte races van die 
dag werd hij tweede. Max: “Ik 
spinde in beide heats. In de eerste 
race verloor ik mijn achterkant. En 
toen reed ik terug naar twee. In 
de tweede race spinde ik ook en 
toen lag ik op de laatste plaats. Ik 
ben toch nog naar twee terugge-
reden.” Gevraagd naar welke race 
van de zes die hij de afgelopen 
twee weken reed, zei Max dat hij 
de tweede race op zaterdag tij-
dens het BNL-kampioenschap de 
mooiste vond. “Omdat ik was ge-
spind en ik van de laatste plek te-
rug was gereden naar de tweede 
plaats. Ook omdat ik een gat van 
5,7 seconden naar de nummer 
twee had dichtgereden. Net heb 
ik een gat gemaakt in plaats van 
dichtgereden. Ik vind een inhaal-
race leuker.”

Grand Finals
Dit jaar is Max’ laatste jaar in de 
Micromax-klasse, waarin hij vorig 
jaar al BMC-kampioen werd. Vol-
gend jaar gaat hij in de Minimax-
klasse rijden. Maar eerst hoopt hij 
zich nog te plaatsen voor de Ro-
tax Max Grand Finals, het offici-
euze WK voor Rotax Max-rijders 
dat in januari komend jaar wordt 
gehouden op het circuit van Por-
timão in Portugal. “Als ik het tic-
ket voor de Grand Finals win, ga 
ik ook aan het EK meedoen, dan 
kan ik dat als training gebruiken!”
Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl 
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Gratis proefles 
SlowRun

Aalsmeer - Wil jij ook graag bui-
ten sporten met een fijne groep 
vrouwen? 
Kom SlowRunnen! SlowRun is 
een combinatie van powerwal-
ken, rustig hardlopen, yoga, me-
ditatie en mindfulness. Alles in 
jouw eigen tempo. Bewust bui-
ten bewegen. Samen het plezier 
in bewegen gaan (her)ontdek-
ken. De afstand en de gelopen 
tijd zijn geen doel op zich. Slow-
Run is geschikt voor vrouwen van 

Zesde ronde competitie Westeinder
Schakers niet afgeleid 
door modeshow
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag speelde schaakclub Westein-
der de zesde ronde van de inter-
ne competitie in het Grand Ca-
fé van het Dorpshuis. De gro-
te zaal was afgehuurd voor een 
modeshow. Dat gaf wel wat la-
waai, maar de schakers trok-
ken de deur dicht en gingen van 
start. Vier partijen werden er ge-
speeld en er waren twee nieuw-
komers voor dit seizoen. Tom van 
der Zee was weer eens afgereisd 
uit Duitsland en Jan van der Sluis, 
in bloedvorm de laatste tijd bij De 
Amstel, wilde in Kudelstaart ook 
wel weer eens een scalp ophalen. 
Dat laatste viel tegen. Jan speelde 
tegen Gerard Verlaan, kreeg een 
betere stelling en won een kwali-
teit. Gerard verweerde zich echter 
taai en creëerde een ver opgeruk-
te vrijpion. Jan stond waarschijn-
lijk nog steeds gewonnen maar 
overzag een paardvork, verloor 
een toren en kon meteen opge-
ven. Jurgen van der Zwaard had 
op dat moment al gewonnen van 
Marco Hutters. Marco gaf zijn da-
me weg tegen twee lichte stuk-

ken (dat moet je alleen doen als 
het heel mooie stukken zijn, maar 
dit waren slechts een loper en 
een paard), waarna Jurgen geen 
moeite had om de partij binnen 
te halen. Tom, zoals gezegd voor 
het eerst weer aanwezig, werd 
meteen gekoppeld aan koploper 
Peter Verschueren. Het indelings-
programma houdt geen rekening 
met de motivatie van de nieuw-
komer! Peter doet dat ook niet en 
hij offerde in de opening meteen 
een stuk voor twee pionnen en 
een actieve stelling met aanval. 
Dat is moeilijk verdedigen tegen 
Peter en Tom kwam er ook niet 
uit. Gerard van Beek verloor in de 
opening al vlot een pion tegen 
Maarten de Jong en daarna nog 
een, waarna Maarten met een 
mooi kwaliteitsoffertje mat of da-
me verlies kon afdwingen en Ge-
rard kon opgeven.
Na zes ronden staat Peter boven-
aan, met Maarten vlak daar ach-
ter. Vandaag, donderdag 15 ok-
tober, om 19.00 uur de zevende 
ronde in het Dorpshuis van Ku-
delstaart.

Voetbal
FCA JO17-1 knalt er na 
rust flink op los: 6-1
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober 
speelde FCA JO17-1 thuis tegen 
Zuidoost United JO17-1 uit Am-
sterdam. Al na 3 minuten spelen 
scoorde FCA aanvaller Tijn 1-0 
uit een mooie pass van teamge-
noot Joep. Na dit doelpunt golf-
de het spel heen en weer, het wa-
ren de FCA aanvallers die dotten 
van kansen misten. De FCA de-
fensie stond als een huis, zodat 
de rust met een 1-0 voorsprong 
inging. Na de rust was het dit keer 
Zuidoost United die in de derde 
minuut de stand op 1-1 schoot. 
Een lange Zuidoost United bal 
werd niet goed beoordeeld door 
de FCA verdediging, waardoor 
een snelle Zuidoost United aan-
valler op FCA keeper Sven kon af 
stormen en Sven met een mooi 
schot kansloos liet. FCA trainer 
en coach Bas wisselde twee spe-
lers en dat pakte goed uit. In de 
10e minuut knalde FCA aanval-
ler Storm de 2-1 tegen de tou-
wen. Vijf minuten later was het 
FCA spits Patrick die tussen twee 
tegenstanders in toch de bal met 

een hoog schot de Zuidoost Uni-
ted keeper verraste: 3-1. Het spel 
van de tegenstanders werd grim-
miger waardoor de scheidsrech-
ter gretig begon te strooien met 
gele kaarten wat het spel niet ten 
goede kwam. In de 25e minuut 
was het Storm die met een dave-
rend schot de FCA score opvoer-
de: 4-1. 
De scheidsrechter begon rare be-
slissingen te maken waardoor de 
spelers geïrriteerd raakten. Twee 
spelers gingen met elkaar in de 
clinch waarop coaches en spe-
lers de kemphanen uit elkaar 
haalden. Het was even een cha-
os op het veld. FCA speler Jayson 
kreeg geel en zijn tegenstander 
kreeg zijn tweede gele kaart, dus 
rood, en moest het veld verlaten. 
Na dit incident was het FCA spits 
Patrick die in het laatste kwartier 
nog twee fraaie goals scoorde 
en daarmee de eindstand op 6-1 
voor FCA bracht. Patrick scoor-
de met zijn drie goals een mooie 
hattrick! 
Verslag en foto’s: Ruud Meijer

FCA aanvaller Tijn scoorde voor FCA de openingstre�er: 1-0.

FCA spits Patrick speelde een zeer goede wedstrijd en scoorde drie maal.

Handbalcompetitie
HA1 Green Park Aalsmeer 
wint van Kras Volendam
Aalsmeer - Mondkapjes in De 
Bloemhof, een enkeling op de tri-
bune na registratie bij de deur, dat 
waren een paar omstandigheden 
waaronder de Noord-Hollandse 
derby Green Park Aalsmeer HA1 
tegen Kras/Volendam werden 
gespeeld. Beide teams kennen 
een goede competitiestart zon-
der punt verlies: 8 uit 4. Gelukkig 
was de wedstrijd via Facebook 
Live te volgen (en terug te kijken) 
en ruim 60 mensen maakten hier 
dankbaar gebruik van. 
Volendam nam het initiatief en 
Aalsmeer keek al snel tegen een 
0-2 achterstand aan. Daarna volg-
de een fase waarin de teams om 
en om scoorde (5-6). Green Park 
moest alle zeilen bijzetten in de 
verdediging, Volendam benutte 
beide 7 meters. Na 10 minuten op 
de klok werd een snel genomen 
vrije bal naar de vrijstaande hoek 
gespeeld en zorgde dat Aalsmeer 
langszij kwam, 8-8. In overtal wist 
de thuisploeg op voorsprong te 
komen en bij 10-8 vroeg Volen-
dam een time out aan. Aalsmeer 
volgde niet snel later bij een 
stand van 14-11 en bouwde haar 
voorsprong in eerste instantie 
verder uit. Een 2 minuten straf bij 
Aalsmeer zorgde er voor dat Vo-
lendam de marge naar twee te-
rug wist te brengen, 18-16. Door 
twee stops van de Aalsmeerse 

keeper wist Volendam niet meer 
te scoren, Aalsmeer wel: rust-
stand 20-16. 
De tweede helft in ondertal be-
ginnende wist de thuisploeg de 
voorsprong naar 6 te tillen door 
een slinks onderhands schot. De-
ze marge werd een kleine 10 mi-
nuten vastgehouden, maar daar-
na brak er een fase aan waarin 
Aalsmeer niet tot scoren kwam. 
Volendam kwam puntje voor 
puntje dichterbij en bij 26-24 
lag de wedstrijd wederom open. 
Gelukkig kwam de thuisploeg 
op tijd bij zinnen en was het 
Aalsmeer dat veerkracht toonde 
en de voorsprong toch weer ver-
grootte. 
Een Volendamse overtreding op 
een doorgebroken speler in de 
break leidde tot een schermut-
seling en beide spelers mochten 
2 minuten gaan zitten. De rode 
kaart(en) bleven op zak en de 7 
meter werd gemist bij een stand 
van 32-28. Volendam probeerde 
na een time out nog een slotof-
fensief op te zetten, maar Green 
Park liet de resterende 7 minuten 
het brood niet meer uit de mond 
nemen, eindstand 36-31. 
Komend weekend stond de uit-
wedstrijd tegen RED-RAG/Tachos 
op het programma, maar deze 
gaat vanwege de (corona) com-
petitiestop niet door. 

Green Park Aalsmeer
Geen handbalwedstrijden 
meer voor seniorenteams
Aalsmeer - Het bestuur van 
Handbalvereniging Green Park 
Aalsmeer heeft vrijdag 9 okto-
ber besloten om tot nader order 
geen wedstrijden meer te spe-
len met de senioren Heren en Da-
mes. Geen BeNe League, Eredivi-
sie en Eerste divisie. De wedstrij-
den van de jeugd worden voor-
lopig nog wel gespeeld. Met fris-
se tegenzin, maar wel met volle 
overtuiging heeft het bestuur dit 
besluit genomen. Het welzijn van 
alle leden, trainers, betrokkenen, 
ouders, vrijwilligers en bezoeken-
de teams staat voorop. Aalsmeer 
loopt hiermee wellicht vooruit op 
komende overheidsmaatregelen, 
maar wilde daar niet op wachten. 
Onder andere het rond rijden van 
senioren in bussen en auto’s door 
heel Nederland en België acht het 
bestuur niet verantwoord.

Besmettingen en quarantaines
Binnen de verschillende selec-
ties heeft Green Park Aalsmeer 
al besmettingen en quarantai-
nes gehad. De persoonlijke en 
maatschappelijke gevolgen voor 

de getroffen spelers en hun om-
geving is (te) groot. Het bestuur 
vindt dat ze moet luisteren naar 
haar leden en de direct betrokke-
nen. De handbalvereniging kan 
en wil niet langer leden blootstel-
len aan een verhoogd risico tot 
het oplopen van een besmetting 
met het coronavirus.

Mondkapje verplicht
Verder is met onmiddellijke in-
gang een verplichting ingevoerd 
tot het dragen van een mondkap-
je bij het betreden van sporthal 
De Bloemhof. Overige maatrege-
len zijn te vinden op de website 
www.hvaalsmeer.nl/corona-pro-
tocol/. “Ons handbal bolwerk De 
Bloemhof moet een veilige plek 
zijn om te handballen en onbe-
zorgd plezier te geven aan al on-
ze teams en de teams die ons be-
zoeken. Wij wachten op nade-
re maatregelen van de Overheid 
en hopen met al onze leden weer 
snel en veilig onze wedstrijden 
op te kunnen pakken”, aldus de 
bestuursleden Mike, Petra, Dirk 
Jan, Jeroen en Rob.

Owen Geleijn 62ste in Parijs-Tours
Opgave renner Eekhoff in 
Vlaamse wielerklassieker
Rijsenhout - Nils Eekhoff heeft af-
gelopen zondag 11 oktober geen 
uitslag kunnen plakken aan de 
vrije rol die hem door de ploeg-
leiding gegund was in de klassie-
ker Gent-Wevelgem. De Rijsen-
houtse renner van Team Sunweb 
kneep met nog zo’n tachtig kilo-
meter te gaan in de remmen. 
Teamleider Marc Reef: “Het doel 
was om Cees Bol, Nils en Niki-
as Arndt te beschermen en zo 
lang mogelijk kansrijk in de race 
te houden. Onze renners waren 
goed gepositioneerd in de eer-
ste strook met zijwind, maar zak-
ten kort daarna iets te ver terug 
in de groep en werden opgehou-
den door een valpartij. Vanaf dat 
moment reden ze achter de fei-
ten aan.” 
Nils Eekhoff slaagde er niet meer 

in zich naar voren te werken in 
het op hol geslagen en in stuk-
ken versplinterde peloton. Voor 
Team Sunweb kon alleen Cees 
Bol (21ste) de race uitrijden. De 
Deense oud-wereldkampioen 
Mads Pedersen won de wedstrijd. 
Aankomende zondag 18 oktober 
staat voor Nils Eekhoff de Ronde 
van Vlaanderen op het program-
ma, zijn laatste wedstrijd van het 
jaar nu er door de corona maatre-
gelen een streep is gezet door Pa-
rijs-Roubaix.
Owen Geleijn, ook uit Rijsenhout, 
zette zondag al een punt achter 
zijn wegseizoen in Parijs-Tours 
voor beloften. De renner van op-
leidingsteam Jumbo Visma finish-
te achter het eerste peloton als 
62ste, een kleine vier minuten na 
de Belgische winnaar Herregodts.

Tafeltenniscompetitie
Keurige tweede plaats 
voor Bloemenlust 2
Aalsmeer - Bloemenlust 2 ont-
ving in de Bloemhof een van de 
concurrenten voor het kampi-
oenschap in de 4de klasse. Tegen 
het sterke JOVO 6 werd voortva-
rend een 3-0 voorsprong geno-
men door zeges van Danny Knol, 
Dirk Biesheuvel en Peter Velle-
man. Dirk verloor vervolgens zijn 
tweede partij zeer nipt met 8-11 
in de beslissende vijfde game. 
Door een ruime drie-games over-
winning van Danny liep Bloe-
menlust weer uit naar 4-1. Peter 
wist net niet te winnen van zijn 
volgende twee tegenstanders in 
spannende partijen in vijf en vier 
games. Dirk en Danny versloegen 
wel hun laatste tegenstander en 

brachten zo de eindstand op 6-3. 
Daarmee staat Bloemenlust 2 op 
een keurige tweede plaats met 
één punt achterstand op koplo-
per ZTTC 7.
Bloemenlust 3 speelde uit tegen 
GSV Heemstede 1. Philippe Mon-
nier en Horst Krassen wonnen 
elk knap twee partijen. Raymond 
Tessensohn wist één tegenstan-
der te verslaan en verloor nog 
een partij zeer nipt na een beslis-
sende vijfde game. 
Dit overkwam ook Horst in zijn 
derde partij. Einduitslag: 4-5 
winst, waarmee Bloemenlust 3 
op de ranglijst Heemstede pas-
seert en naar een gedeelde vier-
de plek opschuift.

Atletiek
AVA-er Bas Stigter loopt 
10 kilometer clubrecord
Aalsmeer - Op vrijdagavond 9 ok-
tober heeft Bas Stigter met een tijd 
van 30 minuten en 35 seconden 
een prachtig nieuw AVA clubre-
cord  gelopen op de 10 kilome-
ter op de baan. Tijdens de ‘Blijdorp 
10.000’, georganiseerd door Rot-
terdam Atletiek, moest Bas niet al-
leen strijden tegen een sterk deel-
nemersveld, maar ook tegen een 
flinke wind. De eerste 6 kilometer 
liep hij in een groepje waarbij de 
Kudelstaarter veel kopwerk moest 
doen om op een goede tijd uit te 
komen, maar waarin ook goed 
werd samengewerkt. Vanaf 6 kilo-
meter versnelde Bas en de laatste 
3 kilometer liep hij zelfs binnen de 
9 minuten! Met dank aan zijn va-
der, persoonlijk coach en ex-Ne-
derlands kampioen marathon Aart 
Stigter, die iedere ronde de ron-
detijden riep. Eindtijd 30:35, het-

geen voor Bas zowel een verbete-
ring van zijn persoonlijk record als 
van het clubrecord met maar liefst 
55 seconden is. Het vorige 10 ki-
lometer clubrecord op de baan 
stond op naam van Corné Tim-
mer die in dezelfde serie startte. 
Hij begon goed en kwam bij 5 ki-
lometer nog door in 15:48, een tijd 
waar velen alleen maar van kun-
nen dromen. Vanwege een verve-
lende blaar moest Corné helaas bij 
6 kilometer de strijd staken, want 
op één been kun je natuurlijk niet 
hardlopen. Derde AVA-er die op de 
baan in Rotterdam verscheen was 
Stefan Wolkers. Stefan bouwde 
zijn race goed op en kon zelfs de 
laatste 2 kilometer nog versnellen. 
Met als resultaat een knappe eind-
tijd van 33:34, een verbetering van 
zijn persoonlijk record met 18 se-
conden.

Bas Stigter uit Kudelstaart (nummer 210) aan kop op weg naar een snel-
le tijd op de 10 kilometer.

alle leeftijden. Je bouwt rustig 
conditie op, leert luisteren naar 
je eigen lichaam en hoe je je aan-
dacht bij jezelf kunt houden. Hier 
en nu. Echt even een momentje 
voor jezelf. Nieuwsgierig gewor-
den? Doe op woensdagochtend 
21 oktober om 9.30 uur mee aan 
een gratis proefles in het Amster-
damse Bos. Na afloop van de les 
(zo’n anderhalf uur later) wordt 
gezellig met elkaar een kop-
je thee gedronken. De les wordt 
gegeven door Annemieke Hol-
lander uit Aalsmeer. Meld je aan 
door een mail te sturen naar an-
nemieke@slowrunamsterdamse-
bos.nl of bel 06-18069374. 
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Corona-stress weg wandelen, veel te zien en te beleven

Bronst van damherten in 
Waterleidingduinen
Regio - De Amsterdamse Water-
leidingduinen is een 3.400 hecta-
re schitterend duingebied tussen 
Zandvoort (Noord-Holland) en 
Langevelderslag in de gemeente 
Noordwijk (Zuid-Holland), waar u 
heerlijk de corona-stress van u af 
kunt wandelen. Er is veel te zien, 
onder andere prachtige pad-
denstoelen, en te beleven. De-
ze maand is het namelijk ook de 
bronst van de damherten. De ge-
vechten tussen de mannen her-
ten om de gunst van de vrou-
wen (hinde) is een spektakel om 
te aanschouwen. 
Als u vroeg het duingebied in 
gaat kunt u genieten van de se-
rene rust die het duingebied uit 

straalt. Het burlen (roepen) van 
de damherten is in die stilte dui-
delijk waarneembaar. Niet alleen 
damherten leven in het duinge-
bied, maar ook reeën, vossen, 
eekhoorns en vele soorten vo-
gels, u kunt zelfs bonte koeien en 
schapen tegenkomen die in het 
duingebied grazen. 
Het duingebied heeft diverse in-
gangen, de mooiste duinlocatie 
ligt in Vogelenzang. U rijdt naar 
Vogelenzang en neemt de in-
gang Oase aan de Eerste Leijweg 
2. Vanuit Aalsmeer en Rijsenhout 
is dit met de auto 20 à 25 minuten 
rijden. De parkeerplaats bevindt 
zich vlak bij de ingang van het 
duingebied. Bij de ingang trekt 

u een toegangskaartje à 1.50 eu-
ro per persoon en gaat daarmee 
naar binnen door het toegangs-
hek. In het gebied zijn diverse 
wandelroutes aangelegd met ge-
kleurde paaltjes. 

Oranje route
Een mooie route is de oranje wan-
delroute. Deze route (7 kilometer) 
loopt langs het lekkanaal, daar 
komt u een waterzuivering tegen. 
Verder loopt u door een gevari-
eerd terrein. Naaldbos en loofbos 
wisselen elkaar af. Halverwege de 
route komt u het vliegermonu-
ment tegen dat is geplaatst ter 
nagedachtenis aan het geallieerd 
vliegtuig dat hier in 1945 is neer-

gestort waarbij alle 6 inzitten-
den om het leven kwamen. Via de 
oranje route begint u nu aan de 
terug weg. U loopt door het Mu-
seumduin waar een bunker ligt 
waar in de tweede wereldoor-
log kunstschatten werden ver-
borgen. Vanaf het Museumduin 
loopt u over het houten brugge-
tje van het Noordoosterkanaal 
richting het bezoekerscentrum 
De Oranjekom. Vervolgens loopt 
u naar de ingang/uitgang Oase 
waar u bent gestart. 
Extra info: Van zonsopgang tot 
zonsondergang is het duinge-
bied toegankelijk. Alles wat niet 
met wandelen te maken heeft zo-
als honden, fietsen, etc. is verbo-
den.
Parkeren: Bij de slagboom van de 
parkeerplaats trekt u een kaart-
je. U mag de hele dag voor 2 eu-
ro op de parkeerplaats staan. Als 
u weggaat betaalt u het kaartje in 
de automaat bij de ingang. Daar-
na steekt u het kaartje in de auto-
maat bij de uitgang, hierdoor zal 
de slagboom open gaan.
Tekst en foto’s: Ruud Meijer

Koplopers blijven winnen 
bij jeugdschaken AAS
Aalsmeer - De koplopers blij-
ven winnen in de vijfde online 
ronde van het jeugdschaken bij 
AAS. David tegen Luuk B was dit 
keer geen Siciliaans, maar een 
Italiaans vierpaardenspel, waar-
in Luuk het bekende schijnoffer 
Paard slaat e4 speelde. David ver-
loor het loperpaar en ook de con-
trole over de partij, verloor meer 
materiaal en werd tenslotte mat-
gezet. Luuk V tegen Robert was 
een middengambiet waar zwart 
verkeerd op reageerde. Hierdoor 
won wit een pion, ruilde dames 
en kon al snel de materiaalvoor-
sprong vergroten en won daarna 
op zijn sloffen. Pepijn tegen Ma-
rien was de enige remise in deze 
ronde. In een damepion opening 
wist wit veel materiaal te winnen, 

maar aan het einde kwam Pepijn 
in tijdnood en werd tot remise 
besloten. Pieter tegen Christiaan 
gaf via het Russisch dezelfde ope-
ning als David tegen Luuk B met 
het zelfde schijnoffer, hetgeen nu 
door wit correct gespeeld werd. 
De partij ging lang gelijk op tot-
dat wit een zwarte toren liet bin-
nendringen en in paniek zijn da-
me weggaf. Daarna duurde het 
niet lang meer. Bryan tegen Mer-
lijn was ook een midden-ga-
miet dat door beide spelers op 
geheel eigenwijze behandeld 
werd. Zwart kreeg groot voor-
deel en ondanks wat fouten werd 
dit voordeel omgezet in mat. Kijk 
voor alle uitslagen en de stand op 
www.aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

Overhandiging door burgemeester
Map veilig ondernemen 
voor voorzitter OA

Gevraagd:
Oude en defecte versterkers 
platenspelers Technics Marantz 
Bang&Olufsen Thorens, enz. Tel. 
06-48344508
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling pop 
singles/lp's uit de jaren 50/60/70. 
Tel. 023-5381320
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt oude vishen-
gels en molens: merken abu- 
shakespeaere-fairplay etc. Tel. 
06-14507058
Gezocht:
Antieke stoommachine en of 
antiek blikken speelgoed. Hoge 
prijs geboden . Tel. 06-38371642
Gezocht:
Bandrecorder tapedeck met 
18 en 26 cm banden akai teac 
revox pioneer technics. Tel. 0297-
786546

Te koop:
Grote kattenbak €7,50, prachtige 
messing hanglamp met getint glas 
€20,- . Tel. 0297-327848
Te koop:
Herenjas suede mt 50 €15.00 stoel-
klok €35,-. Lcd tv Philips €27,50. Tel. 
06-22108111
Te koop:
8 Spots 80 Watt à €1-. 10 Kleurenfoto’s 
olympische spelen à €1,-. Printer 
(copy+foto) à €18,-. Tel. 0297-348181 
/ 06-53507473
Te koop:
± 100 Lp achtergrondmuziek jaren 
50/60/70 €100,-. 84-Delen inge-
bonden het Signaal Duits 2e wereld-
oorlog €168,-. Tel. 0297-324573
Te koop:
Black & Decker workmate €15,-. Tel. 
06-53154935
Gezocht:
Omega heren horloge te koop 
gevraagd. Tel. 06-53346064

* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen import 
rechtstr. naar particulier. 
Oosteinderweg 201a Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058
* Gevraagd:
Grote of kleine partijen 
oude school-, stapel-, kantine- , 
kantoor- en kerkstoelen. We komen 
de spullen zelf bij u ophalen dus 
twijfel niet en waag er een belletje 
aan. Wij betalen u contant. 
Tel: 06-10893672
* Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand, elektr.), 
brei- en lockmachines voor derde 
wereldprojecten. Het hele jaar in te 
leveren bij Ria Amsing, Karekietstraat 
11, Aalsmeer. Tel. 0297-341032
*Gevraagd:
Een leuke hobby biljarten op elk 
niveau biljarten bij bv. Aalsmeer, 
di.+wo.middag en/of do+vr.avond. 
Tel. 06-12689532

Aalsmeer - In de Week van de 
Veiligheid overhandigde burge-
meester Gido Oude Kotte aan Hu-
go van Luling, voorzitter van On-
dernemend Aalsmeer, een map 
met adviezen en tips voor vei-
lig ondernemen. Deze informa-
tie helpt ondernemers om hun 
bedrijfspanden en winkels veili-
ger te maken. De gemeente en 
het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid(CCV) wil-
len met deze actie ondernemers 
weerbaar maken tegen criminali-
teit. Met het invallen van de don-
kere dagen in oktober neemt de 
kans op criminaliteit toe. Onder-
nemers en medewerkers kunnen 
met het nemen van preventieve 

maatregelen en door bewustwor-
ding van de risico’s veel ellende 
en schade voorkomen. 

Platform Veilig Ondernemen
De Amstelland gemeenten ne-
men deel aan het Platform Veilig 
Ondernemen (PVO). In dit plat-
form werken politie, justitie, ge-
meenten, brancheorganisaties 
en ondernemers samen aan een 
veilige omgeving voor onder-
nemers, personeel én klanten. 
Deelnemers zijn: Koninklijke Ho-
reca Nederland, Transport Logis-
tiek Nederland, MKB-VNO/NCW, 
winkeliersverenigingen, gemeen-
ten, politie en Openbaar Ministe-
rie (OM). Het PVO wordt onder-

steund door het CCV bij de uit-
voering van projecten. Meer we-

ten over veilig ondernemen? Kijk 
dan op www.aalsmeer.nl

Gratis afhalen:
Legpuzzels 1000 st. Voetbalplaatjes 
van AH. Een behoorlijke verzameling 
sigarenbandjes. Tel. 0297-362512
Te koop:
Dames bergwandelschoenen merk: 
Silverback, mt. 39. i.z.g.st. €50,-. Tel. 
06-27574620
Te koop:
Zware draadlier trafor € 25,-. Mooie 
damesfiets €70,,-. Spinningfiets €50,-. 
Centrifuge €25,-. Tel. 0297-329180
Te koop:
Zeer mooie kunst kerstboom 185 cm 
geheel demontabel (in doos) met 
standaard €25,-. Tel. 06-34917189
Gratis afhalen:
Sierklinkers. ong. 260 st. 10cm x 10cm 
x 6 cm.   65 st 14 cm x 14 cm x 6cm. Tel. 
06-23977638
*Aangeboden:
Keertje kijken bij de Scouting WWB? 
Voor meer info www.scoutingwwb.nl 
of 06-28114804

Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoeding). Tel. 
06-25384205
Gezocht:
Wie heeft er op zolder nog lp’s en 
singeltjes pop beat muziek jaren uit 
de 50/60 staan voor verzamelaar. Tel. 
06-12946730
Gevraagd:
Verzamel medailles vaantjes stem-
pelkaarten ijskaarten routekaarten 
etc. Van toertochten op de schaats. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Oude houten ladekast werkbank 
vitrinekast. Gereedschapkast schuur-
opruiming etc. Tel. 06-38371642
Te koop:
Stoofpeer, appelmoes, jam,sap, v.a. 
€1,- p. pot. Braam, pruim, mango, 
ananas, vijg, bes. Leimuiderdijk 97 
Rijsenhout st. buiten. Tel. 0297-331433

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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