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Al die tijd is de werkgroep bezig om 
meer diversiteit aan te brengen wat 
betreft de aanplant in het park. De 
insectenhotels worden onder andere 
bevolkt door bijen die een groot deel 
van het jaar op zoek zijn naar honing. 
Niet alleen bloeiende seringen in het 
voorjaar en volop rozen in de zomer 
zijn aantrekkelijk, maar ook tussen-
door hebben ze baat bij meer bloei-
ende planten. Om het optimale 
resultaat te bereiken is de werkgroep 
afhankelijk van extra verworven 
inkomsten. Dankzij subsidies zijn er 

al heel wat planten bij gepoot, maar 
het park is groot en er is meer nodig 
om het doel te bereiken.
Gelukkig is er nu een bijdrage voor 
nieuwe aanplant toegezegd van het 
Budget Burgerinitiatieven van Parti-
cipe. Via buurtverbinder Helma 
Keesom mag de werkgroep het 
bedrag van 500 euro tegemoet zien 
voor nieuwe planten ten behoeve 
van de biodiversiteit in het Seringen-
park. Gekozen zal worden voor Vero-
nica, Eryngium, Verbena en Ajuga. 
Behalve dat het park �euriger wordt, 

zijn de bijen en insecten tevreden en 
hoeft de hovenier iets minder te 
scho�elen. Dat het Seringenpark 
leeft bij de bewoners blijkt wel uit de 
hulp van enthousiaste vrijwilligers bij 
grote klussen. Gelukkig maar, want 
de zogenaamde Right to Challenge 
blijft, aldus alle betrokkenen, een 
voortdurende uitdaging!

Aalsmeer - Vanaf april 2020 heeft de werkgroep ‘Behoud Seringenpark’ 
gebruik gemaakt van het recht om het onderhoud van het park beter te 
doen voor het zelfde budget en is deze uitdaging o�cieel aangegaan 
met de Gemeente Aalsmeer.

Meer diversiteit aan (bloeiende) 
planten in het Seringenpark Ben jij onze nieuwe collega?

Voor info: www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl 
of bel 0297-340634

Calculator/werkvoorbereider en timmerman gezocht

Meer diversiteit in het Seringenpark. Foto: Sjaak Koningen.

Aalsmeer – Op maandag 4 oktober 
heeft er een mishandeling plaatsge-
vonden in het Hornmeerpark. 
Omstreeks kwart over negen in de 
ochtend liep het 77-jarige slachto�er 
in het Hornmeerpark en liet zijn 
hond uit. Op enig moment komt hij 
een man tegen die zijn twee honden 
uitliet.
Er ontstaat een gesprek tussen het 
slachto�er en de man, waarna de 
77-jarige vanuit het niets geslagen 
wordt. Het slachto�er valt en is enige 
tijd buiten bewustzijn. Hij weet hulp 
te vinden waarna de politie voor hem 
wordt ingeschakeld. Tot op de dag 
van vandaag heeft hij veel last van 
deze mishandeling, zowel mentaal 
als fysiek.

De recherche is op zoek naar de 
verdachte die hiervoor verantwoor-
delijk is. Ten tijde van de mishande-
ling had de verdachte het volgende 
signalement: Blanke huidskleur, wit/
grijs achterover gekamd haar, 50 tot 
60 jaar, 1.80 tot 1.85 meter lang, 
netjes gekleed en hij sprak Neder-
lands. De honden van de verdachte 
zijn van het ras Sta�ord, beiden 
zwart/bruin waarvan één een opval-
lende witte vlek op de borst heeft.
Wie meer weet over deze mishande-
ling, aanslaat op het signalement van 
de verdachte en/of de honden wordt 
gevraagd contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000. Het proces-verbaal-
nummer is 2021203216.

Mishandeling in Hornmeerpark: 
Politie zoekt getuigen

Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft inge-
stemd met het beleidsplan Bomen-
plan Aalsmeer met uitgewerkte 
ambities en richtlijnen voor het 
behouden en versterken van de 
waarde van bomen in de gemeente. 
Er wordt in 2022 eenmalig een 
bedrag van 192.000 euro beschik-
baar gesteld voor het inlopen van 
achterstanden in snoeionderhoud 
aan bomen en het budget in het 
Meerjaren Projecten Plan voor het 
vervangen van bomen (bomenreno-

vatie) wordt structureel verhoogd 
met 67.000 euro. Verder wordt vanaf 
volgend jaar een eenmalig bedrag 
van 95.000 euro beschikbaar gesteld 
voor vergroening met bewoners 
(openbare ruimte), vergroening door 
bewoners (gratis bomen) en zicht-
baar maken van bomen. Er is tot slot 
ook mandaat verleend om in 2022 de 
waardevolle bomenlijst te actuali-
seren conform nieuwe criteria. Het 
betreft in deze zowel waardevolle 
particuliere als gemeentelijke 
bomen.

Meer geld voor (onderhoud) 
bomen in Aalsmeer

Foto: Dennis A-Tjak
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 24 OKTOBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. met 
Jan Willem van den Bosch. 
Zie: www.cama-aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

10u. Dienst met ds. J. Nutma uit 
Gorichem. Om 16.30u. Dienst in 
Het Lichtbaken, Rijsenhout.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij uit Kampen en 16.30u. met 
ds. P.A. van Veelen uit 
Bennebroek (gez. dienst 
met CGK).

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Collecte: Leprakolonie Shirati.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.  

Zondag 10u. Theaterdienst 
Mozes en Aäron. Thuis kijken: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
D.W. Vollmuller, Aalsmeer. 
Organist: Johan v/d Zwaard. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Zangdienst met 
ds. S. Zijlstra uit Haarlem. Orga-
nist: Theo Griekspoor en m.m.v. 
Trumpets of the Lord. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 

Spreker: Sven Leeuwestein. 
Info: www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Viering. Zondag in Karmelkerk 
9.30u. Viering. Om 14u. Poolse 
dienst met pastoor Krzysztof 
Kicka. Woensdag 27 oktober 
18u. Rozenkrans gebed (Polen).

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 

Zondag geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met prop. 
Rens de Ronde. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. 

Info: https://sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Dop-viering m.m.v. 
dames- en herenkoor. Info: 
sjangeboortesecretariaat@live.nl 
of bel 0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

vanaf 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 25 oktober met 
br. Frank Ouweneel. Onderwerp: 
Wat staat de wereld nog meer te 
wachten? 
Info: www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. in om de twee weken 
in Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 26 oktober met 
Hoite Slagter over ‘Het Bijbel-
boek Openbaring’. 
Info: 0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Op dinsdag 9 november 
zal  Ellen Carels, coördinator van het 
ontmoetingscentrum en inloop 
Odense, tijdens de eerste informatie-
bijeenkomst sinds de coronapan-
demie in gesprek gaan met Internist 
Ouderengeneeskunde bij het 
Amstelland Ziekenhuis Marijke Trap-
penburg. Het ontmoetingscentrum is 
gespecialiseerd in het bieden van 
dagbesteding voor mensen met 
dementie. Voor de mantelzorgonder-
steuning wordt samengewerkt met 
Mantelzorg en Meer. In de praktijk 
blijkt dat veel mensen met dementie 
en hun naasten lang thuis zelf 
‘aanrommelen’ voordat ze aan de bel 
trekken omdat het niet meer gaat. 
De signalen, de vergeetachtigheid en 
het ‘niet-pluis-gevoel’ worden niet 
herkend als symptomen van 
dementie. Het is echter belangrijk 
om dementie in een zo vroeg moge-
lijk stadium te herkennen en te diag-
nosticeren. Zowel de mantelzorger 
als de betrokkene met dementie kan 
dan vanaf het begin goed worden 
begeleid. Het onbegrip over veran-
derend gedrag wordt weggenomen 
doordat de naasten worden geïnfor-
meerd over de verschijnselen die 
horen bij dementie. Maar ook de 

mogelijkheden die er zijn op het 
gebied van ondersteuning, hulpmid-
delen, zorg, activiteiten zijn effec-
tiever als zij eerder in het ziekte-
proces kunnen worden ingezet.
Marijke Trappenburg zal uitleggen 
wat dementie is en hoe men normale 
vergeetachtigheid van beginnende 
dementie kan onderscheiden en wat 
het belang is van een juiste diagnose. 
Er is uiteraard gelegenheid om 
vragen te stellen. Het is de eerste 
informatiebijeenkomst sinds de coro-
napandemie. Op de agenda voor 
2022 staan weer verschillende gast-
sprekers en thema’s, zoals verande-
rend gedrag, keuzes bij dementie en 
het levenstestament. Belangstel-
lenden zijn op 9 november van harte 
welkom in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. Aanvang is 19.30 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur, en de 
bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. 
Aanmelden kan via het ontmoetings-
centrum: 06-22468574

Kindergespreksgroep
Ook zijn de mantelzorggroepen weer 
van start gegaan. De gespreksgroep 
voor kinderen van mensen met 
dementie staat gepland op dinsdag 
23 november.

Informatiebijeenkomst over 
dementie in gebouw Irene

OVAK-soos in het 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 13 oktober 
is er weer geklaverjast in het Paro-
chiehuis. Werd er vorige week nog 
5192 punten behaald, nu was de 
eerste plaats met 4980 punten voor 
Thea Doeswijk, nipt gevolgd door 
Anthonia met 4879 punten. Ria 
Pieterse ging er met de derde plaats 
vandoor met 4832 punten.
Onderling scheelde het allemaal niet 
veel. Paul van Aalst sloot de rij met 
3555 punten. Het verschil van de 
eerste en laatste plaats is maar 1425 
punten, terwijl het vorige week het 
verschil tussen de eerste en laatste 
plaats nog 1820 punten was. Op 
woensdag 27 oktober is er weer 
soosmiddag van de OVAK (alleen 
voor leden) vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de 
afsluiting van het fietsseizoen 2021 
trok er vorige week woensdag een 
achttal duo-/rolstoelfietsen door de 
Zijdstraat richting het Raadhuisplein. 
De kleine stoet fietsers en hun passa-
giers trokken veel bekijks en opmer-
kingen van omstanders als “jullie zijn 
goed bezig” en “goed dat jullie dit 
doen” deden de vrijwilligers van Stich-
ting SAM heel erg goed.
Voor aanvang van de laatste ritjes 
werden de fietsen naast elkaar opge-
steld bij de trap van het Raadhuis en 
bedankte de voorzitter van Stichting 
SAM alle vrijwilligers die wekelijks 
met mensen uit de Zorgcentra of 
thuiswonende ouderen een rondje 
fietsen. Van de momenteel 22 fietsers 
waren er 12 aanwezig en konden de 
anderen er, door werkzaamheden of 
andere bezigheden, helaas niet bij 
zijn. Door corona kon er dit jaar 
jammergenoeg maar enkele 
maanden gefietst worden, maar toen 
dit eindelijk weer mogelijk was, werd 
er ook heel veel gebruik van gemaakt. 

Aantal gegroeid
Het is opmerkelijk dat in de coronape-
riode van maart 2020 tot nu het 
aantal fietsers is gegroeid van 12 naar 
22 personen. “Een geweldig aantal, 
maar we hopen dat er nog heel veel 
mensen bij zullen komen, zodat we 
nog meer thuiswonenden en mensen 
uit de Zorgcentra een plezier kunnen 
doen door een uurtje of twee met ze 
te gaan fietsen”, aldus de voorzitter 
van Stichting SAM. Vijf van de acht 

rolstoel-/duofietsen behoren toe aan 
de Zorgcentra. Zelf beschikt Stichting 
SAM over twee duofietsen en beschikt 
een van de vrijwilligers over een 
eigen duofiets waarmee hij voorna-
melijk met thuiswonenden rondfietst.

Acties en donaties
Het seizoen is vanwege herfst- en 
winteromstandigheden ten einde 
maar vanaf half maart gaat het fiets-
seizoen 2022 van start als de weers-
omstandigheden dan gunstig zijn. In 
de tussenliggende maanden wordt er 
aan alle kanten geprobeerd om nog 
meer duofietsen en vrijwilligers te 
krijgen om nog meer te kunnen doen. 
Via acties, donaties en sponsering 
hoopt Stichting SAM het rolstoelfiets 
project te kunnen uitbreiden en 
misschien ook in Aalsmeer Oost van 
start te kunnen gaan.

Stimulans
De opmerking van één van de fiets-
passagiers van vorige week 
woensdag, een dame van 80-plus:  
“Het is een geweldig gevoel om 
buiten te zijn en mee te kunnen 
fietsen en daarmee een beetje fit te 
blijven en niet alleen thuis te hoeven 
zitten”, was voor de vrijwillige fietsers 
van Stichting SAM een enorme stimu-
lans om volgend seizoen weer van de 
partij te zijn. Meer informatie over het 
rolstoelfietsen in 2022 is te vinden op 
www.stichtingsam.eu. Voor 
aanvragen en aanmelding als vrijwil-
liger kan een mail gestuurd worden 
naar info@stichtingsam.eu

Stichting SAM sluit rolstoel-
duofiets sei oen 1 af

Aalsmeer - Wat fijn dat de Vrienden 
van het Kloosterhof weer de jaarlijkse 
barbecue voor de bewoners konden 
organiseren. Dat was door de corona 
periode alweer ruim twee jaar 
geleden. Een goede reden dus om er 
een extra feestelijk tintje aan te 
geven. Ook vanwege het 50-jarig 
bestaan van ‘t Kloosterhof. De bewo-
ners mochten ook een familielid 
meenemen en zo werd er, op dinsdag 
12 oktober, door ruim 100 mensen 
gesmuld en genoten. En een feest 
was het aan de lange tafels op het 
Hofplein. De bewoners van de 

Hofkamer en de Bloemenhof smulden 
mee op hun eigen afdeling. Iedereen 
genoot van de lekkere stukjes vlees, 
salades, sauzen, fruit en nog veel 
meer. Er werd gezellig gekletst en 
ondertussen klonk er vrolijke muziek 
van accordeonist Cor Trommel. De 
voetjes gingen nog net niet van de 
vloer. Na een lekker ijsje en een kop 
koffie kwam er een eind aan dit fees-
telijke, gezellige en lekkere samenzijn. 
Dit alles was mede mogelijk dankzij 
de inzet van een aantal extra vrijwil-
ligers. Met plezier wordt er op terug 
gekeken. Hopelijk volgend jaar weer! 

Barbecuefeest in ‘t Kloosterhof
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AGENDA

DONDERDAG 21 OKTOBER:
* Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751 in Rijsenhout open 
van 10 tot 12u. Elke donderdag.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 14u.

* Expositie Otto de Bruijne bij LEG, 
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Open: donderdag en vrijdag 14 
tot 17u. en 19.30 tot 20.30u. 
Zaterdag 13 tot 17u. Tot en met 
13 november.

* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout, 19.30 tot 22.30u.

* Kaartavond in ‘t Middelpunt 
vanaf 20u.

VRIJDAG 22 OKTOBER:
* KCA Amazing Amateurs in Oude 

Raadhuis, bij Cultuurpunt en in 
etalages Centrum. Tot en met 6 
november.

* Tentoonstelling De Elementen 
met werk van Mireille Schermer 
in tuin Oude Raadhuis, Dorps-
straat. T/m 25 oktober. Open: 
vrijdag t/m zondag 14-17u.

* Koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer in buurthuis, 
Dreef 1 vanaf 19.30u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Bandbrouwerij voor 
kids van 19 tot 21u.

22 T/M 24 OKTOBER:
* Vogeltentoonstelling in De 

Baccara, Baccarastraat. Open: 
vrijdag 14 tot 22u., zaterdag 10 
tot 20u. en zondag 10 tot 15u.

ZATERDAG 23 OKTOBER:
* Crash Museum in fort bij Aals-

meer open 10 tot 16u. Lezing 
over vliegvelden in WO-2 om 11 
en om 13u.

* Discozwemmen in De Waterlelie. 
Voor peuters t/m 5jr 16.30 tot 
18u. en 6 t/m 12 jr 19-21u. Reser-
veren verplicht.

* Band Wildcat live in café Joppe, 
Weteringstraat v/a 20.30u.

ZONDAG 24 OKTOBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

In oktober elke zondag.
* Gerard Alderliefste zingt Shaffy 

bij Bob & Gon in De Oude 
Veiling, Marktstraat. Uitverkocht.

* Opening Floribunda, 40 jaar 
bloemen-fotografie door Dennis 
A-Tjak in Flower Art Museum. 
Open: donderdag t/m zondag 
13-17u. Expositie t/m 16 januari.

MAANDAG 25 OKTOBER:
* Koffie-inloop in De Reede, 

Rijsenhout van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 12u.

* Bridgen voor de gezelligheid in 
buurthuis Hornmeer, Dreef van 
13.30 tot 16u.

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

* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

DINSDAG 26 OKTOBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 

open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u. Kabouter 
speurtocht voor kinderen!

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

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

* Wijkoverleg Oost in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat, van 20 
tot 22u.

WOENSDAG 27 OKTOBER:
* Wandelen met Rollatorwandel-

club. Start 10.30u. bij zwembad, 
Dreef. Iedere woensdag.

* OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

* Schaken bij SC Westeinder in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

DONDERDAG 28 OKTOBER:
* Ledenmiddag KBO-PCOB in 

zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad. Over Bijbelse 
plaatsen in Turkije. V/a 14.30u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Raadsvergadering in burgerzaal, 
raadhuis vanaf 20u. Publiek 
welkom.

ZATERDAG 30 OKTOBER:
* Cabaret ‘Comedy Healing’ in 

cultureel café Bacchus XL, 
Gerberastraat v/a 20.30u.

* Pubquiz met Mark en Eric in The 
Beach, Oosteinderweg 247 van 
20 tot 22u.

30 EN 31 OKTOBER:
* Beelden en verhalen over Aals-

meer in alle zalen van De Oude 
Veiling, Marktstraat. Zaterdag en 
zondag van 12 tot 16u.

Aalsmeer - Kunstfotograaf Dennis 
A-Tjak zit veertig jaar in het vak en 
viert dit jubileum op grootse wijze. 
Onder de titel ‘Floribunda’ komt er 
een overzichtstentoonstelling in het 
Flower Art Museum én een nieuw 
boek. Zijn levenslange fascinatie 
voor bloemen staat in beide centraal.
Dennis A-Tjak (1961, Paramaribo) 
wilde als kind schilder of bloemist 
worden. In plaats daarvan werd hij 
fotograaf met bloemen als speciali-
teit. Hij maakte naam met een indrin-
gende serie portretten van oude 
tulpenrassen, die onder de titel ‘Royal 
Flowers of the Netherlands’ op Paleis 
Het Loo te zien was. Minstens zoveel 
aandacht kreeg zijn serie ‘Indische 
Pracht’, uitgebracht in boekvorm en 
tentoongesteld in het West-Fries 
Museum. Hierin bracht hij de Indone-
sische flora in beeld die in de 17e en 
18e eeuw door de VOC in Nederland 
werd geïmporteerd. 

Bloemen als metafoor
Meer dan honderd bloemportretten 
van A-Tjak zijn vanaf 24 oktober te 
bewonderen tijdens de tentoonstel-
ling in het Flower Art Museum. Zijn 
bekende series komen aan bod, 
maar ook recent werk dat hij maakte 
in coronatijd. In de tentoonstelling 
Floribunda (Latijn voor ‘veel 
bloemen’) komen de hoogtepunten 
uit zijn werk samen. Bloemen zijn 
voor de kunstenaar een metafoor 
voor zijn emoties. Wat met woorden 
niet te zeggen valt, kan A-Tjak in zijn 
bloemportretten tot uitdrukking 
brengen. Gevoelens van blijdschap 
en ontroering, maar ook van over-
peinzing en somberheid. Elke bloem 
die voor zijn camera verschijnt 
bewerkt hij tot het beeld samenvalt 
met zijn gemoedstoestand. “Zo 
verwerk ik wat me bezighoudt en 
hoe ik het zie, en zo vertelt elke 
bloem een deel van mijn verhaal.”

Coproducties
Op de tentoonstelling in Aalsmeer 
zijn ook coproducties te zien van 
A-Tjak met twee andere kunstenaars. 
Samen met Rob de Heer maakte hij 
een reeks fotocollages waarbij de 
realistische bloemen van A-Tjak in 
combinatie met foto’s, digitale teke-
ningen en bewerkingen van De Heer 
samensmelten tot nieuwe, magisch-
realistische afbeeldingen. Met 
kunstenaar/designer Inge Bečka 
componeert A-Tjak in de studio stil-
levens van bloemen en keramiek. 

Bloemenfotografie van ennis 
a  in lower rt useum

Portretfoto Dennis A-Tjak. 

Foto: Jos Breg

Foto: Dennis A-Tjak

Hieruit ontstaan unieke, naar 
abstractie neigende, afbeeldingen 
met een lichtval die doet denken aan 
17e eeuwse schilderkunst. Het duo 
exposeert dit werk onder de naam 
co-Art. Ook de porseleinen en aarde-
werken sculpturen van Bečka 
worden tentoongesteld.

Boek
Gelijktijdig met de expositie 
verschijnt het boek Floribunda met 
een uitgebreid overzicht van 40 jaar 
bloemenfotografie door de in Hoorn 
woonachtige fotograaf. De liefde 
voor bloemen spat van de pagina’s 
af. Een waar collectors item voor de 
kunst- en natuurliefhebber.
Het Flower Art Museum is gevestigd 
aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover 
de Watertoren) en is iedere 
donderdag tot en met zondag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De 
expositie ‘Floribunda’ is te zien van 
24 oktober tot en met 16 januari 
2022. Meer info: 
www.flowerartmuseum.nl.

Aalsmeer - Bij de Werkschuit start op 
maandag 1 november een korte 
cursus vrij tekenen en schilderen. De 
les is van 19.30 tot 22.00 uur. Wil je 
beter leren tekenen en schilderen? 
Dan is deze korte cursus een goede 
keuze! Bij Miranda leer je vaardig-
heden waarmee je je talent verder 
kunt ontplooien. Je leert anders 
kijken, hiermee doe je kennis op voor 
meer kleurvorm, contrast en struc-
turen. Plezier in het schilderen en 
tekenen staat voorop. Tijdens de les 
is er individuele begeleiding. De 
cursus is voor beginners en gevor-
derden. Een stilleven, zelfportret of 
landschap kunnen uitgangspunten 

voor een schilderij of tekening zijn. 
Ook is er de mogelijkheid om vanuit 
de eigen interesse een onderwerp te 
bepalen. Kijk voor inlichtingen en 
inschrijvingen op de website: www.
werkschuit-aalsmeer.nl of neem 
contact op met Margot Tepas via 
06-12459347.

orte ursus vri  te enen en 
s hilderen bi  de er s huit

Aalsmeer - Zaterdag 30 oktober 
cabaret in cultureel café Bacchus XL 
met Comedy Healing door Maureen 
Kamphuis en Jennifer Evenhuis. 
Problemen zijn er al eeuwenlang, 
iedereen heeft ze en iedereen wil ze 
graag oplossen. En tegenwoordig 
natuurlijk wel met een coach! Maar is 
vandaag de dag niet iedereen coach? 

Welke coach is goed? En waarom zijn 
problemen toch altijd zo zwaar en 
moet je ervan huilen? Dokter Moira, 
de oprichtster van het Comedy 
Healing Instituut, en haar pupil Kitty 
Koedijk presenteren hun eigen 
Comedy Healing methode en gaan 
live aan de slag met jouw issues. Maar 
zijn dokter Moira en Kitty het wel met 

abaret omed  Healing  in 
ultureel af  Ba hus L

elkaar eens? Is het Clown-model 
goed genoeg? Ontdek de Comedy 
Healing methode en beslis zelf. Neem 
gezellig je problemen mee naar je 
show en heal jezelf met behulp van je 
innerlijke clown. Stap de rest van je 
leven in met de versie 2.0 van jezelf! 
Jennifer Evenhuis is actrice en script-
schrijver. Met haar programma ‘Hoe 
moeilijk kan het zijn’ was zij eerder te 
zien in cultureel café Bacchus. Samen 
met Maureen Kamphuis gaat zij nu 
de planken op met Comedy Healing. 
De voorstelling in de grote zaal van 
Bacchus in de Gerberastraat begint 
om 20.30 uur. De zaal gaat vanaf 
20.00 open. Kaarten kosten 15 euro 
per stuk en zijn te bestellen via de 
website van KCA (zie ticketshop). Let 
op: Bij de voorstellingen van KCA in 
cultureel café Bacchus is tot nader 
orde het tonen van een coronatoe-
gangsbewijs verplicht!

Wildcat zaterdag live in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 23 oktober is er na lange tijd weer 
livemuziek in café Joppe in de Weteringstraat. De rockfor-
matie Wildcat verzorgt deze avond een optreden. Wildcat 
bestaat uit Rein van der Zee (zang en gitaar), Ron 
Schlesinger (gitaar en toetsen), Michel de Wit (bas) en Ivo 
van de Coolwijk (drums ). De band speelt bekende covers 
van onder andere the Rolling Stones, Golden Earring, ZZ 
Top, David Bowie en eigen werk dat aansluit op de 
bekende rockhits. Wildcat gaat vanaf 20.30 uur van zich 
laten horen, hopelijk voor veel bezoekers! De toegang is 
gratis. Het tonen van een coronabewijs is verplicht.











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

Gans M.G.A. 12-03-1966 11-10-2021
Kuijt T.M.W. 16-06-1976 14-10-2021

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.

VERGADERING DONDERDAG 28 OKTOBER 2021

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 28 oktober 2021, in de burgerzaal van het raadhuis 
van aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 16 september 
   2021 en het verslag van de besloten 
   raadsvergadering van 8 juli 2021
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Bestuursverklaring Tijdelijke 
  Overbruggingsregeling Zelfstandige 
  Ondernemers (Tozo)

R-3 Verlenging Rekenkamer Aalsmeer
R-4 Toestemmingsbesluit raad gewijzigde 

  Gemeenschappelijke Regeling (GR)
  Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied (OD NZKG) in het kader van de 
  fusie Weesp-Amsterdam

  BEHANDELSTUKKEN

20.10 R-5 Startnotitie Oosteindedriehoek 
  deelgebied 1
20.40 R-6 Adviesrecht buitenplanse omgevings-
  planactiviteit en delegatiebesluit 
  gemeentelijk omgevingsplan
21.10  Vragenkwartier
  Schorsing
21.30 R-7 Besloten agendapunt

  SLUITING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AALSMEER 

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stommeerkade (kad. perc. C 7569 en 7565), (Z21-075784), 

het bouwen van 17 appartementen (bouwplan Parkmeer) 
- Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 

2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-075724), het 
vervangen en/of omkleuren van de kozijnen en het na-
isoleren van de kopgevels van 91 woningen 

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.

O�ciële Mededelingen
21 oktober 2021

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

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

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

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

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

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

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-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

Lenartowicz P.M. 29-03-1979 15-10-2021
Villanueva Fabon R.K. 07-06-1987 15-10-2021

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.

- Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-075596), het plaatsen van 
een zorg-containerwoning 

- Jan Lunenburg Oever, kavel 12 ( kad. perc. D7663), (Z21-
074781), het bouwen van een woning met boothuis 

- Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z21-075029), het plaat-
sen van handboringen 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z21-045319), het bouwen 

van een nieuwe bedrijfsruimte en het aanleggen van nieu-
we in- en uitritten. Verzonden: 15 oktober 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- H. Bierlingstraat 2, 1432 PN, (Z21-060321), het aanleggen 

van een in- en uitrit t.b.v. het creëren van extra parkeerge-
legenheid op eigen terrein. Verzonden: 15 oktober 2021

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:
- Kudelstaartseweg 183, 185 en 187 in Kudelstaart (voor-

heen Kudelstaartseweg tussen nrs. 181 en 189 (kad.perce-
len D5973, 3251, 3252, 5972 en 6751), (Z21-054692), het 
bouwen van drie woningen en het aanleggen van vier in- 
en uitritten. Verzonden: 13 oktober 2021

- Braziliëlaan (Sectie B, nr. 10460), (Z21-067506), het aanleg-
gen van in- en uitritten Verzonden: 13 oktober 2021

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:
- Ambachtsheerweg (kad.perc. D5633), (Z21-070478), het 

uitvoeren van een reconstructie aan de rijbaan en het �ets-
pad 

- Zijdstraat 84, 1431 EE, (Z21-055852), het uitbreiden van de 
woning aan de achterzijde 



Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - In het kader van de week 
van de veiligheid, van 11 tot en met 
17 oktober, kwam woensdag 13 
oktober een team van de politie 
uitleg geven over wat er allemaal 
speelt op dat gebied. Het persge-

sprek vond plaats in de B&W kamer 
van het gemeentehuis en het politie-
team bestond uit Marjolein Hendriks 
(districtleiding Amsterdam-Zuid), 
Tanja Höing (basisteamleiding Aals-
meer-Uithoorn) en Frans van Uxem 
(wijkagent). Een van de activiteiten in 
de week van de veiligheid is de 

mogelijkheid om, zonder straf, 
verboden wapens in te leveren. Voor 
steekwapens en boksbeugels is een 
tochtje naar het politiebureau 
afdoende, in het geval van vuur-
wapen is het zaak een afspraak te 
naken, want daarvoor komt de 
politie aan huis om ze op te halen. 

Belangrijke rol voor inwoners bij 
signalering van criminaliteit 

Van links naar rechts: Frans van Uxem (wijkagent), Marjolein Hendriks (districts-leiding A’dam-Zuid) en Tanja Höing 

(basisteamleiding Aalsmeer-Uithoorn).

O�ciële Mededelingen
21 oktober 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

Collectevergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende collectevergunning is verleend: 
- In de hele gemeente (Z21-071100) huis aan huis collecte-

ren van 15 tot 20 november 2021, verzonden 18 oktober 
2021

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Ad Verschuerenplein (Z21-076207) kerstbomenverkoop 

van 4 t/m 17 december 2021, ontvangen 13 oktober 2021

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z21-074858) Indian Hut, ontvangen 

op 6 oktober 2021

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z21-074864) Indian Hut, ontvangen 

op 6 oktober 2021

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Loswal (Z21-074079) Sinterklaas intocht Kudelstaart op 20 

november 2021, ingetrokken 14 oktober 2021

TER INZAGE

t/m 29-10-21 Ontwerp omgevingsvergunning Aalsmeer-
derweg 333, Aalsmeer (Z20-063772)

t/m 04-11-21 Ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 
78e Kudelstaart (Z20-061559)

t/m 05-11-21 Ontwerp Mobiliteitsagenda Aalsmeer

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Weerbare sierteeltsector
Een kwestie van heel andere orde is de 
ondermijnende criminaliteit in de sier-
teelt. Door de logistieke systemen is de 
sierteeltsector, die geografisch gezien 
een groot gebied bestrijkt, een 
aantrekkelijke doelwit voor drugs-
transporten, fraude, witwassen en 
arbeidsuitbuiting. Van een strenge 
beveiliging, zoals bij de mainports 
Schiphol airport en de Rotterdamse 
haven is in de sierteeltsector nauwe-
lijks sprake. De stuurgroep ‘Weerbare 
Sierteeltsector’, een samenwerking 
tussen gemeenten in de regio, opspo-
ringsdiensten en Royal Flora Holland, 
is intensief bezig de ondermijnende 
criminaliteit een halt toe te roepen. “Ik 
ben onder de indruk over welke 
ontwikkelingen er zijn gemaakt”, zei 
burgemeester Oude Kotte. “En wat 
betreft de samenwerking is het mooi 
dat we in de veiling een eigen honk 
hebben waar we met de verschillende 
diensten bij elkaar kunnen komen 
voor overleg.” Maar opsporen is een 
ding, weerbaar maken weer iets 
anders en ook complexer. “Als we op 
dat terrein iets willen organiseren 
moeten we buiten onze opdracht 
nadenken hoe we samen kunnen 
werken met andere organisaties”, aldus 
Marjolein Hendriks. “Maar in dat 
samenspel worden we steeds beter, 
we komen steeds verder in bepalen 
waar ieders verantwoordelijkheid ligt 
en welke mogelijkheden dat biedt.”
Maar dat er een robuust politieappa-
raat staat is een feit. Iedereen doet 

verschrikkelijk zijn best. In goed 
overleg wordt gezorgd dat qua weer-
baarheid de juiste mensen op de juiste 
plek aanwezig zijn. Een evenement als 
Vuur en Licht heeft is daar een mooi 
voorbeeld van.  

Jeugdproblematiek
De jeugdcriminaliteit baart de 
gemeente ook de nodige zorgen. 
Drugsgebruik en meisjes die zich als 
sekswerker aanbieden, het komt ook 
in Aalsmeer voor. “Wat is er aan de 
hand met de jeugd?”, vraagt burge-
meester Oude Kotte zich af. Het is in 
ieder geval een problematiek die 
politie en gemeente niet alleen aan 
kunnen pakken. Een nauwe samen-
werking met de diverse jongerenpro-
gramma’s en vooral met de ouders is 
van cruciaal belang. Wat betreft de 
aanpak van drugs is Oude Kotte van 
mening dat er bij de gebruikers 
begonnen moet worden. Maar daar is 
lef voor nodig. “Iemand betrappen met 
een lijntje cocaïne? Gelijk een forse 
geldboete uitdelen.”   

Wijkagent en politieloket
Bij de signalering van criminaliteit 
spelen de inwoners ook een belang-
rijke rol. Laten mensen zich realiseren 
dat de wijkagent dicht bij de bevolking 
staat en een prima aanspreekpunt is. 
Om meldingen te vergemakkelijken 
wordt het politieloket binnenkort 
verplaatst naar een ander plek in het 
gemeentehuis. Vooraan in de burger-
zaal en dat is een stuk toegankelijker.  

Aalsmeer - Kudelstaart krijgt een 
voedselbos. Een uitdagend nieuw 
project dat op donderdag 12 oktober  
officieel bekrachtigd is door het 
oprichten van een bestuur en het 
tekenen van de statuten bij notaris 
Labordus. Daarmee werd de stichting 
Voedselbos de Smikkeltuin een feit. 
De doelstelling van de stichting is 
een voedselbos te ontwikkelen 
volgens de uitgangspunten van de 
permacultuur:  zorg voor de aarde; 
zorg voor de mens; delen van over-
vloed. In de permacultuur is alles met 
elkaar verbonden en heeft alles zijn 
eigen functie.

Educatie
Voor dit ambitieuze plan is een 
prachtige locatie beschikbaar, een 
stuk grond aan het Cabaretpad in 
Kudelstaart, grenzend aan de school-
tuin. De naam De Smikkeltuin deelt 

het voedselbos met de schooltuin, 
die ook onderdeel is van de stichting 
maar zelfstandig blijft opereren. 
Educatie is bij de schooltuin een 
belangrijk doel; meer kennis opdoen 
van natuur, voedsel en milieu. 
Kinderen leren wat gezond voedsel 
inhoudt door ze zelf, onder begelei-
ding, te laten tuinieren. 

Beginfase
Het voedselbos bevindt zich nog in 
de beginfase, de grond moet nog 
bewerkt worden en geschikt 
gemaakt voor de eerste beplanting. 
Maar een plan daarvoor ligt klaar en 
de eerste werkzaamheden beginnen 
binnenkort. Naast de voedselge-
wassen zal er ook aandacht zijn voor 
medicinale planten en eetbare 
bloemen. Binnen drie jaar groeien er 
150 verschillende variëteiten: van 
bomen en struiken tot bloemen en 

kruiden.  Ook bij het voedselbos 
wordt educatie een belangrijk onder-
deel. Het bestuur streeft naar een 
goede samenwerking en contact met 
toekomstige vrijwilligers en bezoe-
kers. Het bestuur van de stichting 
bestaat uit Berry Nijmeijer als voor-
zitter, Cor de Jong (secretaris), Kitty 
van der Knaap (penningmeester) en 
Truus Oudendijk (publiciteit). Het 
project is mogelijk gemaakt door 
donaties van LTO Noord afdeling 
Aalsmeer - de Kwakel en Stichting 
Leefomgeving Schiphol. “De Smikkel-
tuin, een naam waar je blij van 
wordt”, zei notaris Labordus bij het 
bespreken van de statuten. En zo is 
het. Het bestuur kan dat alleen maar 
beamen. Meer info: www.voedsel-
boskudelstaart@gmail.com. Binnen-
kort zijn de ontwikkelingen ook te 
volgen op social media: Instagram, 
Facebook en Linkedin. 

Kudelstaart krijgt een voedselbos

Oprichten van de stichting in het kantoor van notaris Labordus. Bestuur: v.l.n.r. Cor 

de Jong, Truus Oudendijk, Berry Nijmeijer en Kitty van der Knaap. 
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Aalsmeerderbrug - Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hadden de 
geallieerden in Engeland ruim 700 
vliegvelden in gebruik. Deze vlieg-
velden waren zo gesitueerd dat 
ongedacht de aanvliegroute er altijd 
wel een was waarop men kon 
landen. De vliegvelden lagen in een 
driehoek van ruim 15 kilometer uit 
elkaar en hadden meestal een 
banenstelsel van drie start- of 
landingsbanen. Tijdens de oorlogs-
jaren bleek al gauw dat er steeds 
meer vliegvelden nodig waren. Dit 
resulteerde in 1942 tot de oplevering 
van 125 nieuwe vliegvelden. Voor het 
juiste begrip: Er werd iedere drie 
dagen een nieuw vliegveld opgele-
verd! Er is vandaag de dag nog veel 
te zien van deze vliegvelden. 
Op zaterdag 23 oktober verzorgt 
Peter de Raaf een lezing over de 
vliegvelden van de geallieerden in 
Engeland toen en nu met daarbij 
door hem zelf gemaakte beelden. De 
lezing verzorgt hij tweemaal, om 
11.00 uur en om 13.00 uur. Deze 
lezing is goed te combineren met 
een uitgebreid bezoek aan het Crash 
luchtoorlog- en verzetsmuseum 
’40-’45. Het museum is iedere 
zaterdag geopend van 10.30 tot 
16.30 uur en elke tweede zondag van 

de maand eveneens van 10.30 tot 
16.30 uur. De toegang bedraagt 6 
euro voor volwassenen en 3 euro 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Donateurs van de stichting en vete-
ranen hebben gratis toegang. 

Reserveren
Bezoekers van het museum en de 
lezing kunnen zich opgeven via de 
website op www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/. Per lezing kan 
een beperkt aantal toehoorders 
worden toegelaten, dus geef snel op. 
Kijk voor meer informatie over het 
museum en het werk van het Crash 
op de website of raadpleeg de Face-
book-pagina of Instagram. 

Lezing over vliegvelden tijdens 
Tweede Wereldoorlog in Crash 

Aalsmeer - De vereniging van Vogel-
vrienden Aalsmeer organiseert elk 
jaar een vogeltentoonstelling. Dit jaar, 
van 22 tot en met 24 oktober, alweer 
voor de 68ste keer. Deze keer is vogel-
vereniging de Meervogels uit Nieuw-
Vennep uitgenodigd om ook hun 
vogels in Aalsmeer te showen. Het is 
voor de afdeling Aalsmeer een mooie 
aanvulling op het al grote vogelassor-
timent. Het bestuur en de leden van 
beide verenigingen leven het gehele 

jaar naar de vogelshow toe, waar 
vogels door vogelliefhebbers worden 
bijeen gebracht. Voor aanvang van de 
tentoonstelling worden de vogels 
beoordeeld door erkende keurmees-
ters, aangesloten bij de Nederlandse 
Bond voor Vogelliefhebbers. Voor elke 
vogel wordt een keurbrie�e ingevuld 
met de toegekende keurpunten, wie 
het hoogst eindigt is kampioen. Bij de 
opening is het afwachten hoe de 
stand is van de behaalde punten en 

Vogelparadijs in De Baccara van 
22 tot en met 24 oktober

Aalsmeerderbrug - Van 21 oktober 
tot en met 13 november zijn werken 
van de bekende kunstenaar Otto de 
Bruijne te zien in de Levend Evangelie 
Gemeente. De expositie heeft het 
thema ‘Ver Zien’. Op een indrukwek-
kende manier zijn de Bijbelboeken 
Openbaring, Ezechiël en Zacharia in 
beeld gebracht. Otto de Bruijne is 
schrijver en beeldend kunstenaar. Met 
veel kleur, contrast en symboliek 
brengt hij Bijbelse thema’s tot leven. 
De werken die hij maakt zijn imposant. 
Zo is het kunstwerk rondom Openba-
ring bijna 10 meter lang en 1 meter 
hoog. Op donderdag 11 november 
verzorgt Otto de Bruijne om 20.00 uur 
een lezing over het thema ‘Ver Zien’. 
Hij zal dan meer vertellen over de 
achtergrond van zijn schilderijen. De 
expositie bewonderen kan op 
donderdag en vrijdag van 14.00 tot 

17.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. 
En zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Levend Evangelie Gemeente, 
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. De 
toegang is gratis. Kijk voor meer infor-
matie op: www.leg.nl. 

Expositie Otto de Bruijne bij 
Levend Evangelie Gemeente

wie is de kampioen of mag zich alge-
meen kampioen noemen? Wat zal het 
zijn 91, 92 of zelfs 95 punten?
Ook de jeugd is aanwezig op deze 
tentoonstelling. In totaal zijn er 351 
vogels ingezonden waaronder 23 
vogels van de jeugd, bestaande uit 
kanaries, tropen, kromsnavels. Vooral 
de vele aparte soorten vogels zullen 
op deze vogelshow te zien zijn, zoals 
de grote geelbuiksijs, diamantvink, 
bastaarden en bij de kanaries de 
speciale houdingsrassen die tentoon-
gesteld worden in speciale kooien.
De tentoonstelling wordt gehouden 
in zaal De Baccara in de Baccarastraat 
1 en is geopend op vrijdag 22 van 
14.00 tot 22.00 uur, zaterdag 23 van 
10.00 tot 20.00 uur en zondag 24 
oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Er is 
ook een grootse tombola en bezoe-
kers kunnen deelnemen aan een 
bingospel met extra mooie prijzen.
De vereniging van Vogelvrienden is 
trots zijn dat er zo´n uitgebreid sorti-
ment aan vogels tentoongesteld kan 
worden. Iedereen is welkom voor een 
bezoek. Het is ruimschoots de moeite 
waard en de toegang is geheel gratis. 
Voor informatie kan contact opge-
nomen worden met secretaris de heer 
G. Goeijenbier via 06-10666878.

Aalsmeer - Op dinsdag 12 oktober 
heeft Marianne Knecht een lezing 
verzorgt bij de OVAK over haar boek 
Texelschade. In een gezellige inge-
richte zaal van het parochiehuis 
waren er twintig leden van de OVAK 
gearriveerd voor de lezing van Mari-
anne Knecht over haar boek Texel-
schade. Op het podium tafels opge-
vrolijkt met twee Russische samovar 
theepot-waterkokers en de 
geschreven boeken De lijfeigenen en 
Texelschade. Klokslag twee uur werd 
ze verwelkomt door Ria, namens de 
activiteitencommissie daarna begon 
Marianne met het verhaal over de 
opstand van de Georgiërs tegen de 
Duitsers op het eiland Texel, ook wel 
bekend als ‘De Russenoorlog’ of 
‘Europa’s laatste veldslag’. In februari 
1945 kwam het 822ste Georgische 
bataljon naar Texel. Het bestond uit 
800 Georgiërs, als Sovjetkrijgsge-
vangen, en zo’n 400 Duitse militairen. 
In de nacht van 5 op 6 april kwamen 
de Georgiërs in opstand en veel Duit-
sers werden omgebracht. Vanaf het 

vasteland kwam er versterking van 
de Duitsers en de opstand duurde 
uiteindelijk tot 20 mei. En dat terwijl 
het Duitse opperbevel zich op 5 mei 
al in de rest van Nederland had over-
gegeven. De opstand heeft vele 
levens geëist van Georgiërs, Duitsers 
maar zeker ook van Texelaars. Dit is 
nog maar een tipje van de sluier. 
Hoe het boek Texelschade tot stand 
is gekomen werd ook haarfijn uitge-
legd door Marianne. Vanuit De Koog 
werd er door de auteur contact 
gelegd met Texelaars die de oorlog 
van dichtbij hadden mee gemaakt. 
Zodra de auteur weer iemand had 
geïnterviewd werd ze al snel door-
verwezen naar andere Texelaars die 
vast bereid waren om haar nog meer 
te vertellen. Het toeval dat Marianne 
in de week van 4/5 mei op Texel was 
en er een herdenkingsdienst was op 
de Georgische Erebegraafplaats 
Loladse bij de Hoge Berg tussen Den 
Burg en Oudeschild en daar de Geor-
gische president Saakasjvilli met zijn 
Nederlandse vrouw Sandra Roelofs 

Interessante lezing bij OVAK 
door Marianne Knecht

aanwezig waren en het lukte haar 
aardig om dicht bij de president te 
komen. Ondertussen werd er koffie 
ingeschonken met een lekkere Russi-
sche lekkernij en werd er verteld hoe 
de samovar werkte. Na de koffie werd 
er gevraagd hoe haar moeder van uit 
Rusland in Nederland was gekomen.
Dit verhaal wordt verteld in het boek 
De lijfeigenen. Tijdens de lezing 
werden er ook vragen gesteld die op 
een fijne manier werden uitgelegd. 
Om vier uur werd de OVAK-middag 
afgesloten. 

Aalsmeer - Om 30 jaar Radio Aals-
meer te vieren zendt de lokale 
omroep van vrijdag 29 tot en met 
zondag 31 oktober de 300 liedjes uit 
die voor de luisteraars het meest 
betekenen en de afgelopen weken 
het meest op gestemd is. Het heeft 
een diversiteit aan muziek opgele-
verd waarvan het overgrote deel 
Engelstalig is, maar toch ook nog vijf 
Duitse liedjes. The Beatles komen het 
meest voor, gevolgd door Queen. Het 
oudste lied dateert van 1946, maar er 
staan ook zeven nummers uit 2021 in 
de lijst. Te merken valt dat de 
stemmen uit alle hoeken van Aals-
meer en Kudelstaart zijn gekomen. 
Vier presentatieduo’s voorzien de 
uitzendingen van de nodige weetjes 
over de muziek en over Radio Aals-

meer, te weten Meindert van der 
Zwaard en Marion Geisler, Frank 
Bunnik en Stevan van der Voet, 
Lennart Bader en Frederik Tijssen en 
Robert Arendse en Lianda van der 
Schilden.

‘Mark en Eric Pubquiz’
Na negen keer meedoen vanaf de 
bank is dit jouw kans om op zater-
dagavond 30 oktober de andere 
teams te ontmoeten tijdens de eerst-
volgende Pubquiz. Radio Aalsmeer 
bestaat 30 jaar en daarom maken 
Mark en Eric de ‘Mark en Eric Pubquiz’ 
vanuit de feestlocatie The Beach 
zodat ze er, omringd met zoveel 
mogelijk teams, een mooie avond 
van kunnen maken. De quiz start om 
20.00 uur en is rond 22.00 klaar. 

Radio Aalsmeer lustrumlijst Top 
300 toont veelzijdigheid

Daarna blijft de bar natuurlijk open! 
De tafels gaan hard, dus wees snel. 
Deelnemen met een team kan door 
aan te melden via: https://radioaals-
meer.nl/pubquiz30/

Kunstroute De Kwakel
Donderdag 21 oktober aanstaande is 
er weer een locatie-uitzending van 
‘That’s Life’ van 20.00 tot 22.00 uur en 
deze keer bij Bruinsma Natuurlijk in 
De Kwakel. Een prachtige locatie om 
een mooie uitzending te maken over 
de komende Kunstroute Qua Kunst 
en Ambacht in De Kwakel die op 30 
en 31 oktober wordt georganiseerd. 
Aan het woord komen vier locatie-
eigenaren en een aantal kunstenaars 
om over hun deelname te vertellen. 
De muzikale ondersteuning komt van 
het duo ‘Laat Maar’. De presentatie is 
in handen van Jenny Piet en de tech-
niek wordt geregeld door Lennart 
Bader en Dennis Wijnhout.

‘De Top 10 van’: Adrie de Rooij
Iedere week hebben vader Rinus en 
dochter Talitha van Itterzon in hun 
programma ‘De Top 10 van’ een leuke 
gast. Zijn of haar muziekkeuze staat 
in het muziekprogramma centraal. 
Maandag 25 oktober tussen 20.00 en 
21.00 uur is radio-collega Adrie de 
Rooij hun gast. Hij kiest zijn favoriete 
tien nummers uit en aan de hand 
daarvan kunnen de luisteraars nader 
kennis maken met Adrie, die onder 
andere de ‘An & Aad Show’ op Radio 
Aalsmeer maakt.

Lenny in ‘Door de Mangel’ 
Komende maandag 25 oktober om 
19.00 uur is schoonheidsspecialiste 
en docent Lenny van de Zwaan te 
gast in de radiostudio bij ‘Door de 
Mangel’. Haar zus Susanne 
Schockman vroeg zich af of haar blik 
op ‘schoonheid’ is veranderd sinds 
het begin van haar carrière? 

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. En te bekijken 
op televisie via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort 
of radioaalsmeer.nl/tv. 

Adrie de Rooij is aanstaande maandag 

te gast in ‘De Top 10 van’.





12 inderegio.nl • 21 oktober 2021NIEUWS

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Geef mij een appa-
raat zoals een oven, magnetron, 
mixer of keukenmachine en ik 
snap het. Temperaturen, hete 
lucht, gril, ontdooi of combina-
tiestanden, mixen, hakken en 
snijden, het maakt mij niet uit. 
Ook al is het een vreemd appa-
raat, ik weet in no time hoe het 
werkt. Wat betreft de bediening 
van de televisie wordt het al iets 
anders, hoewel ik daar de laatste tijd ook vorderingen mee maak. Maar 
een grasmaaier? Geen idee. Omdat manlief op non actief stond en het 
gazon na een week afwezigheid dringend gekortwiekt moest worden 
(althans dat vond hij, naar mijn idee kon het er nog wel mee door) haalde 
ik het apparaat uit de schuur en probeerde het volgens de meegekregen 
instructies aan de praat te krijgen. Nul resultaat. De buurman kwam er 
aan te pas voor uitleg over de juiste stand van de messen en met welke 
knop het ding in vredesnaam aan het werk ging. Hij kon mij veel 
uitleggen, maar starten ho maar. Er moest een telefoontje naar het 
ziekenhuis aan te pas komen voordat het ding uiteindelijk begon te 
snorren. Maar toen was ik ook om. Heerlijk hoor gras maaien. Goed voor 
de conditie; even kracht zetten heuveltje op en hollend weer naar 
beneden. Vooral flink tempo erin houden. Nederland in beweging 2.0. Ik 
blijf het doen. Als je het voorgaande in overweging neemt zou je het niet 
zeggen, maar ik zit wel degelijk op denken. En dat heeft voor- en nadelen. 
Voordeel is dat ik meestal wel een oplossing weet, nadeel dat ik mij overal 
mee bemoei. Ook met de conditie van mijn echtgenoot. Dus toen het 
grasveld er strak bijlag en ik manlief weer uit het ziekenhuis had opge-
haald zei ik: “Laten we de benen nemen. We zijn dringend toe aan een 
herstel activiteit.” Nou is de camper altijd ‘ready to go’, dus haalden we de 
koelkast leeg, vroegen de buren de vuilnisbak buiten te zetten en op de 
kippen te passen en zetten koers richting Limburg. Rust, ruimte en frisse 
lucht, goed voor de longen. En even verder niet nadenken over wat er 
allemaal mis had kunnen gaan. We gaan elke ochtend op pad met de 
hond, wandelen pal langs de Duitse grens door een prachtig herfstbos, 
over paden die bedekt zijn met een verend tapijt van tamme kastanjes, 
die net uit hun donzige bast tevoorschijn komen. Dit deel Noord Limburg 
heeft een bijzonder biotoop, met normaal gesproken een grote diversiteit 
aan paddenstoelen. Dit jaar zijn er, door de droge zomer, helaas weinig te 
vinden. Maar het weer is heerlijk; koud en zonnig, een prikkelende 
temperatuur die ’s morgens en ’s avonds rond de 4 graden ligt, op de dag 
is het warmer. We eten steevast buiten, dikke truien en warme sokken 
aan, en zijn daarmee de enigen op ons veldje. Maar je bent kampeerder 
of je bent het niet. We bakken een eitje, braaien een vleesje, schenken 
een glaasje en stoken een kampvuurtje (iets minder goed voor de longen, 
maar we moeten wel in stijl blijven). Na een paar dagen vraag ik voor-
zichtig: hoe gaat het eigenlijk met je? “Je bent nog lang niet van me af”, 
zegt hij. Mooi! Die afspraak staat. 
Reageren? Truus@bente.net

Wegwezen

Aalsmeer - Hou je van Halloween, 
pompoenen en gezelligheid? Dan moet 
je zaterdag 30 oktober vanaf 12.00 uur 
naar Aalsmeer Centrum komen. Op het 
Molenplein kunnen kinderen 
pompoenen versieren, er is een spring-

kussen en ze kunnen worden 
geschminkt en op de foto bij Fotowinkel 
Aalsmeer in hun engste of mooiste 
Halloween-outfits. Vanaf aanstaande 
maandag 25 oktober liggen er weer 
pompoenen verstopt in de verschil-

Pompoenen versieren en meer 
voor kinderen in het Centrum

Aalsmeer - In de afgelopen tien jaar 
lukte het ze regelmatig en ook dit 
jaar weer: Remco Maarsen en team 
maakten de mooiste grote verlichte 
boot voor Vuur en Licht op het Water. 
Zowel het publiek als de jury waren 
het er over eens dat hun boot met 
een kleurrijk nagebootst superjacht 
de prijs verdiende. Op een stuk land 
van de seringenkwekerij van Remco’s 
vader Paul werd de boot op zondag-
middagen opgebouwd. En ook weer 
afgebouwd, de dag na het evene-
ment was de schuit weer kaal. Op 
zaterdag 4 september voer de boot 
mee in de stoet van Vuur en Licht op 
het Water, met zo’n dertig gasten aan 
boord. Vanwege corona hadden zij 
allemaal hun coronabewijs moeten 
laten zien bij het opgaan van de 
boot. Zodoende kon er op de boot 
lekker gefeest worden. De winnaars 

kregen hun prijs thuis bezorgd. Het 
team ontving een eetbon van Bras-
serie Oevers en een vernieuwde Vuur 
en Licht op het Water ‘bokaal’. De 
heren waren daar blij mee: “Die 
vorige prijs hebben we nou al een 
paar keer ontvangen, we waren wel 
aan wat nieuws toe.” Remco Maarsen 
en team zijn overigens van plan ook 
volgend jaar weer mee te doen.

Watertoren, molen en kerk
Bij de kleine boten was er een 
nieuwe winnaar. Hans Ralten uit 
Burgerveen: “Tot onze verbazing 
hoorden wij via via dat onze boot de 
Kronic een prijs had gewonnen op 
zaterdag bij de verlichte botenshow. 
Dat verraste ons. We hadden al meer 
keren in voorgaande jaren ons best 
gedaan om de prijs te winnen en nu 
lukte het ons.” Mike (Multi) van der 

Laarse en Ap Eigenhuis van het orga-
nisatiecomité haalden aan dat de 
prestatie nog groter werd door het 
recordaantal boten dat dit jaar 
deelnam aan het evenement. Schat-
tingen geven aan dat er meer dan 
1.000 boten op de Aalsmeerse 
wateren voeren op 4 september.
Het idee voor de versiering van de 
boot was even simpel als doeltref-
fend: “Wat zijn de bekendste punten 
van Aalsmeer vroegen we ons af. We 
kwamen tot de watertoren, de molen 
en de kerk in het dorp. Die hebben 
we toen met een decoupeerzaag uit 
triplex gezaagd en een kleurtje 
gegeven.” 
Hans en Erna Ralten zijn blij en trots 
met de gewonnen prijs en zijn nu 
reeds vastbesloten: Volgend jaar 
gaan ze weer en gooi naar de Vuur 
en Licht Award doen.

Winnaars blij verrast met Vuur 
en Licht Awards

De familie Ralten ging trots met de prijs op de foto. Volgend jaar doen Hans en Erna zeker weer mee aan de Verlichte Botenshow!

Aalsmeer - Een tijd reed de Citroën 
Jumpy van Stichting Voedselbank Aals-
meer onherkenbaar door Aalsmeer en 
Kudelstaart. Maar daar is onlangs veran-

dering in gekomen, dankzij Rosenboom 
Reklame en Total Copy Service. Beide 
Aalsmeerse bedrijven hebben ervoor 
gezorgd dat de bestelauto herkenbaar 

Belettering voor bestelauto van 
Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
tot en met vrijdag hebben de hulp-
diensten van de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland een geza-
menlijke oefening gehouden bij de 
studio aan de Van Cleeffkade. In de 
oefening werd een incident in het 
complex nagebootst. Het was een 
‘drukke boel’ met politie, brand-
weer en ambulancediensten rond 

de gebouwen. Het realistisch 
oefenen met alle partners is voor 
de hulpdiensten belangrijk. Door 
samen te oefenen kunnen zij ten 
tijde van een daadwerkelijk inci-
dent beter en effectiever optreden. 
Uiteraard gaat er nog geëvalueerd 
worden, maar vooralsnog wordt 
teruggekeken op geslaagde 
oefendagen. 

‘Drukke boel’ rond studio bij 
oefendagen hulpdiensten

lende etalages. Zoek de letters bij 
elkaar, vorm daarmee een zin en lever je 
oplossing in bij de Halloween-tent op 
het Molenplein op zaterdag 30 oktober 
tussen 12.00 en 15.30 uur. Om 16.00 uur 
worden de verschillende winnaars 
bekend gemaakt. Wie weet win jij wel 
een mooie prijs, zoals een boekenbon, 
pannekoeken eten of vier kaartjes voor 
de Efteling. 

 Van links naar rechts: Koos Koelewijn, Frido Rosenboom en Dirk Box.

Foto: Andries Cornelisse

met het logo kan rondrijden en spullen 
kan ophalen. Rosenboom Reklame is 
onder andere gespecialiseerd in voer-
tuigreclame en met het ontwerp-specia-
lisme van Total Copy Service kon er 
vakwerk geleverd worden. Voorzitter 
van de Voedselbank Koos Koelewijn is 
hier blij mee. “We waren al tevreden met 
ons nieuwe busje, die we voor een zacht 
prijsje hebben kunnen aanschaffen. Nu 
hoefden we niet meer met onze eigen 
auto’s de ophaalronde te verzorgen. 
Maar dat de bus nu is voorzien van ons 
logo is helemaal mooi. Het is voor ons 
belangrijk dat we zichtbaar zijn, want 
hoe meer mensen het logo van de Voed-
selbank voorbij zien komen, hoe beter 
dat het is. Helaas blijven wij, ook in Aals-
meer, nog steeds nodig en daar moeten 
mensen zich bewust van zijn.”Total Copy 
Service draagt de Voedselbank een 
warm hart toe. Zo zorgen de eigenaren 
Dirk en Ria er ook altijd voor dat de 
Voedselbank tijdens de inzamelingsac-
ties herkenbaar is met banners. 





Bloemenzegelwinkeliers geven 
cadeautjes weg

Aalsmeer - De Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwin-
keliers heeft een tas vol cadeautjes aan een trouwe spaarder 
uitgedeeld. Uit de vele ingeleverde spaarkaarten is mevrouw 
Groenendijk uit de Kanaalstraat als gelukkige winnaar tevoor-
schijn gekomen. Bij de inwoonster is een volle tas van de 
Bloemenzegels uitgereikt met daarin van ieder lid van de 
vereniging een leuk cadeautje. Mevrouw Groenendijk was 
zeer verrast dat ze deze prijs gewonnen heeft. De ontvangst 
in huize Groenendijk was allerhartelijkst. De heer Groenendijk 
zei dat het lastig zou worden voor de Sint om over de 
hoeveelheid presentjes heen te gaan. Ook de dochter van het 
echtpaar Groenendijk was aanwezig en stalde alles mooi uit 
op het dressoir. Alles is dan ook zeer de moeite waard, van 
lekkere badschuim tot verse worst en van alles daar tussenin. 
In de komende maanden wordt er nog twee keer een volle tas 
verloot, dus u ziet: het is de moeite waard om bloemenzegels 
te sparen. Vraag erom, u heeft er recht op. Lever uw volle 
spaarkaarten in en wie weet bent u de volgende gelukkige 
winnaar en wordt ook u getrakteerd op een tas vol cadeaus.
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Aalsmeer - Vier danseressen van 
Blackbird Dance Centre hebben 
meegewerkt aan de videoclip van 
het nummer ‘Kom We Gaan Op Date’, 
dat afgelopen vrijdag is uitgebracht. 
BDC Dansers Pascalle, Rachel en 
Vera verzorgden als achtergrond-
danseressen het koortje van zangers 
Danny Diëgo en Sibbe Jan Noppert 
en voor danseres Kim was zelfs een 
klein rolletje weggelegd. Er werd 
flink gerepeteerd door de dansers 
en vervolgens werden vorige week 
dinsdag opnames gemaakt in het 
Seringenpark en bij de 
Stommeermolen. 

Droomvrouw vinden
De Friese Sibbe Jan is vastberaden 
om zijn droomvrouw te vinden. 
Hiervoor heeft hij een website 
gelanceerd om zichzelf te presen-
teren, liet hij vliegtuigjes over 
Nederland vliegen om zijn website 
te promoten en liet hij ruim honderd 
BN’s filmpjes maken om vrouwen op 
te roepen om met Sibbe Jan op date 
te gaan. Zijn overweldigende acties 
trokken in juli de nodige 
media-aandacht. 

Zanger Danny Diëgo hoorde zijn 
verhaal op de radio en besloot hem 

Dansers Blackbird Dance Centre 
in clip ‘Kom We Gaan Op Date’

Screenshot uit videoclip. Foto: Wolstar Media

te benaderen. “Ik vond het zo’n leuk 
verhaal en ik dacht: misschien kan ik 
iets bijdragen. Ik heb hem gemaild 
en een maand later zaten we in de 
studio,” vertelt Danny. 

Showgroep
Blackbird Dance Centre heeft al 
eerder samengewerkt met Danny 
Diëgo en werd nu opnieuw benaderd 
om mee te dansen in een videoclip. 
“Wij hebben bij Blackbird Dance 
Centre een showgroep die speciaal 
traint voor dit soort opdrachten”, 
aldus Merel Schrama, eigenaresse en 
choreografe bij Blackbird Dance 
Centre. “De dansers uit de showgroep 
trainen meerdere uren per week en 
worden klaar gestoomd voor diverse 
optredens in verschillende dans-
stijlen. Eerder hebben de meiden al 
mee gedanst in videoclips van Danny 
en zijn ze als achtergronddansers mee 
geweest naar zijn optredens in Neder-
land en België. Het is fantastisch om 
de dansers deze ervaring mee te 
kunnen geven en de meiden te zien 
genieten van deze optredens. Werken 
met Danny is altijd een feestje, vol 
positiviteit en gezelligheid.” Het 
nummer ‘Kom We Gaan Op Date’ is 
inmiddels te beluisteren via de 
bekende streamingsdiensten en de 
videoclip is te bekijken op YouTube. 
Voor meer informatie: www.blackbird-
dancecentre.nl, merelschrama@gmail.
com of volg de showgroep op insta-
gram: @showgroep_bdc.

Kudelstaart - Na ging de zomerva-
kantie ging de F1 van RKDES handbal 
als een speer van start in de herfst-
competitie en werden de eerste drie 
partijen gewonnen. De uitslagen van 
de wedstrijden liepen nogal uiteen. 
Van 9-4 en 10-0 winst tot een nipte 6-5 
overwinning. In Aalsmeer werd een 
geduchte tegenstander gevonden, 
maar ook hier was de F1 van RKDES 
het betere team. De drie daaropvol-
gende wedstrijden werden ook 
gewonnen. Carice werd een doelpun-
tenmachine, Vera een hele goede 
keeper en Emma is zo snel dat ze niet 

meer bij te houden is. En toen stonden 
er nog de laatste drie wedstrijden op 
het programma. Lana was op dreef, 
Tess een goede spelverdeler en Fenna 
pakte mooie doelpunten mee. Op één 
na zijn alle wedstrijden gewonnen en 
zijn deze toppers kampioen geworden 
van de herfstcompetitie. Tijdens de 
training werden zij verrast met een 
mooie kampioensbeker en waren er 
bloemen voor trainsters Kim en 
Romee. De F jeugd (6 tot en met 8 
jaar) traint elke woensdag van 16.00 
tot 17.00 uur in de Proosdijhal Kudel-
staart. Kom gerust meedoen!

Handbal: RKDES F1 herfstkampioen

Aalsmeer - Op maandag 18 oktober 
is de zelfstandigheid van bridgeclub 
De Gezelligheid gevierd! De bridge-
club was opgericht ruim 6 jaar 
geleden door vrijwilligers Nel Everts-
van den Boom en Gerda Schouwen-
burg in samenwerking met Participe, 
team Aalsmeer. Inmiddels heeft Nel 
zich terug getrokken als coördinator 
van de club, maar is nog steeds één 
van de meest trouwe deelnemers! 
Gerda heeft de club met de nieuwe 
vrijwilliger Jan van der Neut voort-
gezet. Jan is penningmeester. De 
administratie klopt tot op de 1 cent 
en Gerda houdt de ledenlijst bij. Nel 
is er altijd als er vragen zijn en hulp 
nodig is.
De club is een paar keer met Parti-
cipe mee verhuisd naar de verschil-
lende locaties. Tot vorig jaar maart 

werd er gebridged in het Kloosterhof 
en sinds september dit jaar is Buurt-
huis Hornmeer het nieuwe thuis voor 
de bridgeclub. De deelnemers 
hebben het naar hun zin in het 
buurthuis, Lenie, vrijwilligster van het 
buurthuis Hornmeer, zorgt uitste-
kend voor iedereen! Maandag-
middag is als Participe afscheid 
genomen van de vrijwilligers Jan en 
Gerda. Vanaf nu is de bridgeclub zelf-
standig en dit is gevierd met een 
grote slagroomtaart. Alle deelnemers 
hebben lekker van de taart gesmuld. 
Jan en Gerda ontvingen als bedankje 
van Participe een kaartje en kleine 
attentie. 
Enthousiast geworden en houdt u 
van dit mooie kaartspel? Ga even 
langs en doe mee! Er wordt elke 
maandagmiddag gebridged van 

Bridgeclub De Gezelligheid gaat 
zonder Participe zelfstandig door 

Van links naar rechts: Ania Bugala 

(activiteitencoach Participe) en de 

vrijwilligers Jan van der Neut en Gerda 

Schouwenburg.

13.30 tot 16.00 uur in Buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. En zoals 
de naam al doet vermoeden, gezel-
ligheid staat hoog in het vaandel.

Aalsmeer - Op donderdagavond 28 
oktober vergadert de gemeenteraad 
van Aalsmeer. Op de agenda staan 
enkele onderwerpen die al in de 
commissie besproken zijn, namelijk 
de startnotitie Oosteindedriehoek en 
een onderwerp in relatie tot de 
nieuwe Omgevingswet. De vergade-
ring begint om 20.00 uur in de 
burgerzaal. Publiek mag bij deze 
vergadering aanwezig zijn.

Bouw 700 tot 875 woningen 
Om woningbouw op de voormalige 
glastuinbouwgronden tussen de 
Aalsmeerderweg en Legmeerdijk en 
woonwijk Nieuw Oosteinde (Oostein-
dedriehoek) mogelijk te maken, 
moet het bestemmingsplan gewij-
zigd worden. Een startnotitie loopt 
vooruit op de procedure voor een 
bestemmingsplanwijziging. Het 
geeft het ruimtelijk kader en rand-
voorwaarden op basis waarvan 
vervolgens de bestemmingsplanpro-
cedure doorlopen kan worden.
Alle partijen zijn het erover eens dat 
de geplande 700 tot 875 woningen 
die hier gebouwd kunnen worden, 
hard nodig zijn. In de commissie ging 
de discussie vooral over het aandeel 
sociale huurwoningen dat voor het 
deelgebied gepland staat en alle vier 
de deelgebieden samen. Ook 
hebben diverse partijen hun zorgen 
geuit over de toename van het 
verkeer die de woningen logischer-
wijs met zich meebrengt en of het 
aantal parkeerplaatsen wel 
voldoende zal zijn. Wanneer de 
gemeenteraad de startnotitie voor 
deelgebied 1 vastgesteld heeft, gaat 
de bestemmingsplanprocedure van 
start.

Adviesrecht
Ter behandeling staat op de agenda 
ook het Adviesrecht buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit en delega-
tiebesluit gemeentelijk omgevings-
plan. De Omgevingswet is een 
complex dossier waar de raad zich al 
bijna vier jaar mee bezighoudt. Deze 
wet treedt naar verwachting 1 juli 
2022 in werking. Het college kan dan 
besluiten om af te wijken van het 
omgevingsplan, zonder de gemeen-
teraad te raadplegen. Dit is onder 
andere nodig omdat procedures 
onder de Omgevingswet sterk 
verkort worden. De raad besluit nu al 
in wat voor soort situaties ze in de 
toekomst wél vooraf een bindend 
advies uit wil brengen en het college 
dus niet zelfstandig mag beslissen.
Diverse partijen hebben in de 
commissie bovendien opgeroepen 
om voor zover mogelijk alle besluit-
vorming voor de gemeenteraadsver-
kiezingen te laten nemen, zodat 
nieuwe raadsleden niet met dit 
complexe dossier belast worden. 
Tevens is de oproep gedaan voor een 
uitgebreide inwerksessie voor 
nieuwe raadsleden op dit dossier.

Uit en thuis
De vergadering begint om 20.00 uur 
in de burgerzaal van het Raadhuis en 
is toegankelijk voor publiek. De 
vergadering is ook online te volgen 
of achteraf terug te kijken via www.
aalsmeer.nl). Tevens op de website 
van de gemeente de volledige 
agenda inclusief alle bijbehorende 
stukken. De gemeenteraad nog over-
wegingen meegeven of een vraag 
stellen? Neem dan contact op via 
griffie@aalsmeer.nl

Startnotitie Oosteindedriehoek 
in openbare raadsvergadering

Aalsmeer - Het aantal besmettingen 
met corona is landelijk (helaas) weer 
stijgende. Ook in ziekenhuizen zijn 
de afgelopen weken meer mensen 
met het virus opgenomen. In Aals-
meer en regio is het niet anders, ook 
een behoorlijke toename. In Aals-
meer zijn van 6 tot en met 19 oktober 
liefst 96 inwoners positief getest, 
dubbel zoveel als de vorige periode, 
toen 30, dus 66 meer (300.1 per 
100.000). In Uithoorn opnieuw een 
forse stijging, liefst 141 (+84) besmet-
tingen (466.8). Amstelveen en Haar-
lemmermeer hebben eveneens 
geplust, maar in mindere aantallen: 
Amstelveen 163 (+69) positief 
getesten en Haarlemmermeer 297 
(+76), respectievelijk 179.5 en 188.2 
per 100.000 inwoners. Er zijn in geen 

der gemeenten inwoners overleden 
aan corona. Vanuit Aalsmeer, 
Uithoorn en Amstelveen ook geen 
ziekenhuisopnames, in Haarlemmer-
meer 2. De basisregels blijven van 
groot belang om het virus te 
bestrijden: Was regelmatig de 
handen, blijf thuis bij een verkoud-
heid en ga testen bij klachten. 

Corona testunit
Tot en met 31 oktober staat de 
corona testunit van de GGD op het 
parkeerterrein aan de Dreef in de 
Hornmeer. Testen is gratis en kan 
zeven dagen per week tussen 9.00 en 
12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur. 
Vergeet niet een mondkapje mee te 
nemen en houd daarbij anderhalve 
meter afstand. 

Flinke corona-toename in Aalsmeer
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Aalsmeer - In de corona tijd kon de 
Werkgroep Fairtrade Gemeente Aals-
meer weinig activiteiten onder-
nemen. Toch is in de Fairtrade week 

van 8 tot en met 16 mei de horeca 
benaderd met het verzoek ook Fair-
trade producten, waaronder koffie, 
thee en suiker, te gebruiken, zodat de 

Koop Fairtrade producten en 
steun ontwikkelingslanden

Door Janna van Zon

Aalsmeer - In aanloop naar het 
weekend van de Geluksroute op 28 
en 29 mei 2022 op verschillende 
locaties in Aalsmeer vertellen inwo-
ners over hun geluksgevoel. Deze 
week: Chantal van Hilst-Dekker.

Kopje koffie en een ommetje
Op de dag van de officiële opening 
van de Lief en Leedstraat staat een 
ouder echtpaar in de hal van De 
Oude Veiling te praten met Chantal 
van Hilst-Dekker. Het gesprek klinkt 
zo warm en empatisch dat het ook 
voor een buitenstaander duidelijk is 
hoe blij het echtpaar met het contact 
is. Met: “Je bent de allerbeste”, wordt 
vrolijk lachend afscheid genomen en 
gearmd loopt het echtpaar de deur 
uit. Chantal loopt energiek de trap op 
naar de foyer waar wethouder Wilma 
Alink de opening zal verrichten. 
In een later gesprek blijkt dat Chantal 
het echtpaar kent vanuit de straat 
waar zij woont en zij de gangmaker is 
van het sympathieke project; de Lief 
& Leedstraat. “Ik vind het leuk om 
andere mensen te helpen en iets te 
organiseren waaraan iedere bewoner 
kan deelnemen. Het idee dat er 
mensen zijn voor wie jij iets kan 
betekenen moet iedereen toch een 
goed gevoel geven? Het is fijn om 
met iemand die niet zo makkelijk 
alleen op straat kan samen een 
ommetje te maken. Even neerstrijken 
op een bankje om gezellig bij te 
kletsen. Of met elkaar een kopje 
koffie drinken. Ik doe het graag.”

Poezenplezier
“Nu ik meer thuis werk is er ook meer 
contact met de buren.” Ook de 
poezen profiteren van deze tijd. 
Regelmatig lopen zij gevieren door 
de wijk tot verbazing en hilariteit van 
de voorbijgangers. De drie hang-
matten voor het raam met daarin 
drie luie katten is ook een beziens-
waardigheid geworden. Een mooie 

voor- en achtertuin draagt eveneens 
bij aan het levensgeluk. Er staat een 
bank die uitnodigt om plaats te 
nemen, zeker als er ook nog een kop 
koffie wordt aangeboden. En zo nu 
en dan worden de buren verrast met 
eigen gemaakte pizza’s uit de pizza-
oven. Maar Chantal doet veel meer. 
Zij heeft er voor gezorgd dat er een 
jaarlijkse barbecue wordt georgani-
seerd en weet daar ook alle mensen 
uit de straat bij te betrekken. Stopt 
een kaartje in de bus bij een jarige of 
brengt een bloemetje bij iemand die 
ziek of verdrietig is. Daarnaast zet zij 
zich - samen met andere buurtbewo-
ners - in voor het bankjes project in 
de Hornmeer. Bedoeld voor degenen 
die best naar buiten willen om een 
frisse neus te halen, maar dat alleen 
kunnen wanneer er meer bankjes 
komen te staan om tussentijds op uit 
te rusten.

Een fraaie groenstrook
Een ander geluksmoment is het 
gezamenlijke buurtinitiatief om de 
groenstrook achter het huis te 
fatsoeneren. “Regelmatig staan wij te 
schoffelen.” Een paar handige buur-
mannen hebben het straatje netjes  
betegeld zodat iedereen er weer 
veilig kan wandelen.

Een gouden buur 
Dat Chantal van Hilst-Dekker gewaar-
deerd wordt door de buurtbewoners 
blijkt uit de Gouden Buur Award die 
zij namens hen heeft gekregen. Het 
is duidelijk dat niet alleen Chantal 
gelukkig wordt van wat zij allemaal 
doet, maar dat zij ook de blije buurt-
bewoners gelukkig maakt. 
Stuur voor meer informatie over de 
Geluksroute een mail naar  
kunstkas@org.nl. Ook een geluksmo-
ment delen? Mail dan naar nack-
wach@tiscali.nl 
Meer weten over het Lief & Leed 
project? Stuur dan een mail naar 
liefenleed.aalsmeer@participe.nu of 
bel 0297- 326670.

Chantal van Hilst-Dekker: “Blije 
mensen maken mij gelukkig”

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Tinka  Langeveld is een charismatische 
persoonlijkheid. Mooie meid, die aan alle kanten 
enthousiasme en dadendrang uitstraalt. Als zendeling 
heeft ze vele jaren in het buitenland gewerkt. Sinds juli 
dit jaar is ze weer terug in Aalsmeer

Waarom heb je voor de zending gekozen?
“Zestien jaar geleden heb ik mijn koffers gepakt en ben 
ik naar Brazilië verhuisd, met de intentie om nooit meer 
terug te komen. Ik had een leuk appartement in De 
Kwakel, een baan in het Slotervaartziekenhuis en net 
mijn opleiding verpleegkunde afgerond, maar ik heb 
alles opgezegd of weggegeven en met twee koffers 
ben ik vertrokken. Ik was er van overtuigd dat God dat 
aan mij vroeg.” 

Met welke bestemming?
“Ik ben naar Bello Horizonte gegaan om te werken in de 
opvang van straatkinderen. Daar heb ik mijn man 
Eduardo leren kennen, hij werkte in de staf. In onze vrije 
tijd gingen we de sloppenwijken in om te kijken hoe we 
ervoor konden zorgen dat kinderen niet op straat 
terecht kwamen. 
Onze relatie was gauw een feit en binnen een jaar zijn 
we getrouwd en in een sloppenwijk gaan wonen. Daar 
hebben we een wijkcentrum opgericht. Onze beide 
dochters zijn er geboren en we hebben er acht jaar 
gewerkt. We hebben er nieuwe leiders getraind, die ons 
werk konden overnemen; met succes. Daarna zijn we 
naar Thailand verhuisd.”  

Met welk doel?
“Het bestrijden van mensenhandel; meisjes in de seks-
industrie. Vier jaar lang hebben we meisjes uit bars 
weggehaald, ze opgevangen en op weg geholpen naar 
ander werk. Na die vier jaar zijn we weggegaan omdat 
er een Amerikaans organisatie kwam die met meer 
financiële middelen het structureler kon aanpakken. De 
meisjes leren nu een vak. Er is een kapsalon en een 
bakkerij waar ze kunnen werken. Dat loopt heel goed. 
Voor ons was het altijd vrijwilligerswerk; we moesten 
het doen met de mogelijkheden die beschikbaar 
waren. Meer was er niet.” 

En toen?
“We zijn naar Zuid Afrika gegaan om een jaar voor 
onszelf te nemen. ‘Jeugd met een opdracht’ de organi-
satie waar wij voor werkten heeft daar een basislocatie: 
family ministry school, waar zendelingen de mogelijk-
heid krijgen om aan zichzelf te werken. Daar waren wij 
ernstig aan toe, want vlak voordat we Thailand verlieten 
werd ik erg ziek; ik kreeg knokkelkoorts in de heftigste 
vorm. Ik heb vijf dagen in het ziekenhuis gelegen, het 
was kantje boord. Mijn man kreeg het ook, maar in 
mindere mate. 
Ik kwam in Zuid Afrika met een immuunsysteem van 
nul en liep daar het virus Bell’s palsy op met als gevolg 
een halfzijdige gezichtsverlamming. Emotioneel waren 
we al aan het eind van ons latijn en met deze fysieke 
problemen er nog bij hadden we dat jaar in Zuid Afrika 
dringend nodig. Mijn man is in de gevangenis gaan 
werken. Ik was tot niks in staat, maar mag van geluk 
speken dat door goede zorg en intensieve fysiotherapie 
die gezichtsverlamming weer goed is gekomen. 
Normaal is het blijvend.” 

Het is allemaal nogal heftig, wat drijft 
jullie om dit te doen?
“Alles wat wij doen heeft altijd te maken met het chris-
telijke geloof; Jezus brengen daar waar nood is. Niet 

alleen in woorden, maar ook in daden. Het is een 
combinatie. Na dat jaar Zuid Afrika zijn we naar 
Portugal verhuisd. Door de zorg die wij ontvingen 
beseften we hoe weinig zorg er eigenlijk is voor zende-
lingen. Omdat we het iets rustiger aan moesten doen 
vanwege onze kinderen zijn we naar Portugal gegaan 
om daar een huis op te zetten voor zendelingen waar 
ze tot rust kunnen komen en de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. Dat hebben we gedaan samen met een 
Portugese organisatie.” 

Prachtig initiatief, maar nu zit je hier? 
“We hadden daarnaast ook met twee andere gezinnen 
een project opgezet om evangelisatie te brengen in 
Portugees sprekende landen. Maar toen kwam covid. 
Niemand kon op reis of iemand ontvangen. Alle 
projecten lagen stil. De zending is ons leven en onze 
missie. Het liefst ging ik weer terug naar Brazilië, maar 
de situatie is daar zo slecht, dat we dat niet kunnen 
doen voor de kinderen. Voor onze dochters, die nu 11 
en 13 zijn, willen we een goede opleiding. Daarom zijn 
we terug naar Nederland gekomen. Hun wens was om 
in Aalsmeer te gaan wonen.”

En hoe bevalt het?
“Het is zestien jaar geleden dat ik ben weg gegaan en ik 
voel me een vreemde in eigen land. De omgekeerde 
cultuurschok is heel groot. De communicatie snap ik 
niet. Ik krijg appjes  waarvan ik aan mijn zus moet 
vragen: is dit nu aardig of lelijk bedoeld? Hoe moet ik 
hier op reageren? 
Als ik een pakje boter moet kopen kan ik een kwartier 
voor het schap staan. Wat is gewoon boter? Het 
aansluiten van gas en elektriciteit? Ik had geen idee en 
ik ben me het rambam geschrokken van de prijs. Dat ik 
voor een kopje koffie drinken een afspraak moet 
maken. Dat soort dingen loop ik tegen aan.” 

Wat zijn jullie plannen?
“Wij willen het liefst weer in de sociale zorg, maar even 
niet. We hebben zestien jaar lang 24/7 aan gestaan. We 
hebben nu beiden gekozen voor een baan om te kijken 
hoe dat werkt. En het is zo fijn om het werk na afloop 
over te kunnen dragen en thuis te komen en niets te 
hoeven. We hebben het hier naar ons zin en onze doch-
ters zijn super gelukkig.”

Wie wil jij in de schijnwerper plaatsen?
“Gradus Koningen, hij is president van de Christian 
Motorcyclists Association.” Tinka heeft hem uitgenodigd 
omdat hij ook zendingswerk doet, maar dan vanuit de 
motorclub. Ze is benieuwd wat dat in de praktijk bete-
kent en met welke clubs hij te maken heeft. 

Tinka Langeveld: “Onze dochters 
zijn hier super gelukkig”

boeren en arbeiders in ontwikke-
lingslanden een eerlijk loon krijgen 
voor hun producten. De arbeiders 
van koffie en thee zonder het Fair-
trade keurmerk krijgen veel minder 
loon voor hun arbeid en kunnen hun 
kinderen niet naar school laten gaan. 
Er is zelfs sprake van uitbuiting, zodat 
de prijs van onder andere koffie in de 

supermarkten laag kan blijven.
Koopt dus Fairtrade producten, te 
vinden in de schappen van de super-
markt en uiteraard bij de Wereld-
winkel. Doe mee en steun de arbei-
ders in ontwikkelingslanden.
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.fairtradegemeente-
aalsmeer.nl of bel 0297-321509. 

Weer ledenmiddag KBO-PCOB
Aalsmeer - De KBO-PCOB organiseert na lange tijd weer een leden-
middag. Op donderdag 28 oktober wordt deze gehouden in Zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. Dominee 
Weeber uit Maarssen komt vertellen over Bijbelse plaatsen in het huidige 
Turkije. Leden zijn hartelijk welkom. 
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Aalsmeer - De eerste vier edities van 
‘De Slag om Aalsmeer’ waren een 
daverend succes! Vanwege corona 
kon het bedrijvenspel vorig jaar niet 
doorgaan, maar dit jaar organiseren 
de twee Aalsmeerse Lionsclubs voor 
de vijfde keer dit slimme en gezellige 
spel voor bedrijven en wel op 
woensdag 10 november. Bij dit 
avondvullende spel ligt de nadruk op 
samenwerking, kennis en gezellig-
heid. De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt 
gespeeld door teams van vijf 
personen. 

Bedrijven en verengingen
Een team kan samengesteld worden 
uit medewerkers van bedrijven, 
verenigingen, organisaties, etc. Zo 
deden afgelopen jaren teams mee 
van onder andere Loogman, 
Gouwerok, Renault Nieuwendijk, 

Historische Tuin, VVD/CDA, Rabo-
bank, van der Drift Bouw, Architec-
tenbureau R.J. Pannekoek en vele 
anderen. Natuurlijk kunnen bedrijven 
ook gasten trakteren op een geheel 
verzorgde avond. Er is plaats voor 
zo’n 25 teams, voldoende gelegen-
heid dus om andere mensen te 
ontmoeten tijdens de borrel, het 
buffet of na afloop. Het bedrijvenspel 
zelf vergt de nodige concentratie: 
iedere 4 minuten luidt de bel voor 
een nieuwe vraag. In totaal 20 vragen 
op allerlei gebied en natuurlijk ook 
specifiek Aalsmeerse. Maar je hoeft 
beslist geen ‘Einstein’ te zijn om te 
winnen. Het best presterende team 
ontvangt de wisseltrofee en natuur-
lijk ook eeuwige roem!

Opbrengst voor Zorgcentrum 
In de afgelopen jaren is steeds zowel 

Weer bedrijvenspel ‘De Slag om 
Aalsmeer’ bij Lionsclubs

De winnaars in 2019: Multi Supplies met de wisseltrofee.

een landelijk als een lokaal doel 
gesteund. Dit jaar ligt de focus op 
Aalsmeer. De gemeente heeft inwo-
ners in alle leeftijden. De Lionsclubs 
steunen dit jaar het initiatief van 
Zorgcentrum Aelsmeer om kwetsbare 
ouderen met dementie te onder-
steunen bij hun programma in 
gebouw Irene. Met een hometrainer 
en een scherm kunnen ze dan een 
virtuele fietstocht maken door Aals-
meer en andere plaatsen, goed voor 
de beweging en het ophalen van 
herinneringen. 

Terugblik 
Mike Multi, Ruben Spaargaren, de 
Kinderboerderij en Downtown 
Ophelia komen vertellen wat zij met 
de bijdrage van de vorige edities van 
de Slag om Aalsmeer hebben kunnen 
doen. Verder komt rolstoeltennisser 
Ruben Spaargaren, die deelgenomen 
heeft aan de Paralympische Spelen in 
Tokio, langs om zijn ervaringen te 
delen met de aanwezigen. En Ellen 
Carels en Tristan van der Jagt komen 
uitleg geven hoe de ‘virtuele fiets’ het 
bewegingsprogramma van Irene gaat 
ondersteunen. 

Inschrijven kan nog
Inclusief deelname aan het spel, 
buffet en drankjes bedragen de 
kosten per team van 5 personen 555 
euro. De ‘Slag om Aalsmeer’ vindt dit 
jaar plaats in de kantine van FC Aals-
meer in de Beethovenlaan 120 in de 
Hornmeer. Het programma start om 
17.30 uur. Kijk voor meer informatie 
en het inschrijfformulier op: 
www.lionsclubaalsmeerophelia.nl/
de-slag-om-aalsmeer/ 
of mail naar Quinten Bunschoten: 
deslagomaalsmeer@gmail.com 
of bel 06-52078646.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Je hebt mensen die het 
altijd druk hebben en je hebt 
mensen die vinden dat zij een dyna-
misch leven leiden. Het zijn deze 
mensen die altijd tijd hebben. Zo 
iemand is Jeroen Mäkel van ‘Aan 
Marketing’. Naast zijn eigen bedrijf 
zet hij zich ook in voor vele lokale 
activiteiten die het economisch 
klimaat in Aalsmeer ten goede 
komen. 

Finalist OvhJ categorie ZZP
“Ik voel mij super vereerd tot de fina-
listen te horen. De nominatie is al 
geweldig, ook omdat je niet weet 
door wie je genomineerd bent. Dan 
moet je een pitch doen en vervol-
gens komt er - als kers op de taart - 
een jury het bedrijf bekijken die dan 
uiteindelijk bepaalt wie de finalist 
wordt. Wij hadden een leuk gesprek, 
men was echt geïnteresseerd. Voor 
mij is dit een mooie beleving. Ook 
naar de klanten toe het is een super 
PR”, aldus Jeroen Mäkel. 

Zichtbaarheid
Jeroen is al 25 jaar marketeer, heeft 
een groot netwerk van specialisten 
en dat blijft zich uitbreiden. “Ik leer 
veel door met nieuwe mensen 
samen te werken. Ik zoek naar 
mensen die mijn klanten nodig 
hebben. Dát is de kracht van het 
netwerken. Veel ondernemers vinden 
marketing een gedoe. Het kost veel 
tijd, je moet creatief zijn en behendig 

zijn in schrijven. Marketing is een 
apart vak. Ik zoek naar kanalen voor 
mijn klanten die bij hen passen, 
neem veel werk uit handen omdat ik 
de wegen ken.” Mäkel heeft zijn 
klanten in vele branches; logistiek, 
technische producten, groothandel 
en accountancy.  Hoe lang de 
trajecten duren hangt af van de 
vraag. “Marketing is meer dan een 
advertentie. Wat doe je met reacties? 
Wat resulteert in een betere verkoop? 
Hoe krijg ik meer bekendheid en 
waar vind ik mijn klanten? Hier moet 
je een goed gevolg aan weten te 
geven. De ervaring die ik heb opge-
daan bij de grote bedrijven maakt 
dat ik veel aanvullende informatie 
heb, situaties herken en daardoor 
goed kan meedenken met de onder-
nemer. Het is altijd de link leggen 
tussen resultaat en succes.”

Aalsmeer Lokaal
Mäkel is iemand die boordevol 
ideeën zit, zijn kennis deelt met 
lokale ondernemers en daar stopt hij 
veel energie in. Zo is ook Aalsmeer 
Lokaal ontstaan dat gesubsidieerd 
wordt door de gemeente. Als oud- 
Zaailing heeft hij samen met Ingrid 
van Mourik en Marianne Scholten, 
eveneens oud-zaailingen, een plat-
form opgezet. “En het werkt! De 
bekendheid van ondernemers is 
enorm toegenomen, de agenda met 
lokale evenementen zit goed vol. Het 
levert voor velen een groter netwerk 
op. Dat telt ook voor Aalsmeer Klaslo-
kaal waar binnenkort online door 

Jeroen Mäkel: “Verkiezing OvhJ 
is een mooie beleving”

Aalsmeer - Aandacht voor duurzaam-
heid en innovatie stond hoog op het 
lijstje van de juryleden bij de verkie-
zing van de Onderneming van het 
Jaar. Zij laten deze onderdelen zwaar 
meewegen in hun beslissing wie 
uiteindelijk wordt gekozen tot Onder-
neming van het Jaar. Nu staat de 
bloemenhandel niet direct bekend als 
een ‘schone branche’, hoewel steeds 
meer bedrijven zulke maatregelen 
nemen die er wereldwijd echt toe 
doen om de CO2 uitstoot te vermin-
deren en met gerecyclede materialen 
werken.

Eco flower bag
Met de wens van de jury wat duur-
zaamheid en innovatie betreft, 
worden zij op hun wenken bediend 
met Circular Plastics. In 2018 mede 
door Jaap Buis opgericht. Een ener-
gieke ondernemer met briljante 
ideeën. Geef hem het woord en je 
komt er niet meer tussen. Met een 
niet te stuiten bevlogenheid vertelt 
hij over zijn producten die inmiddels 
de wereld veroveren. Nadat hij vele 
ervaringen rijker was geworden op de 
Veiling, eerst als ICT-er, ging hij 
zorgen voor de import vanuit 
Equador en Zuid-Afrika. Waar kleine 
kwekerijen steeds meer uitgroeiden 
en tegenwoordig met elkaar één 
miljoen stelen (bloemen) per dag 
verwerken. Waar een immense 
hoeveelheid plastic aan te pas komt 
om over het aantal kartonnen dozen 
nog maar te zwijgen; 1.4 miljoen 
dozen! In deze tijd, waarin het langza-
merhand toch wel duidelijk wordt dat 
wij de aarde niet nog meer mogen en 
kunnen belasten, kan je het gewoon 
niet meer verkopen zo met vervuilend 
materiaal om te gaan. En moeten er 
oplossingen gevonden worden. Die 
kwamen er; Van het vele plastic afval 
liet Buis een tas - de Eco flower bag - 
maken die inmiddels vele internatio-
nale prijzen heeft gekregen. Praktisch 
gezien een heel simpel ontwerp maar 

zo ingenieus en ook esthetisch - 
tenslotte wil het oog ook wat - ziet 
het er gelikt uit. De marktverspreiding 
gaat hard, steeds meer bedrijven 
raken gestimuleerd en geïnspireerd. 
Het bleef niet bij de eco tas, ook de 
drie verschillende formaten 
kartonnen dozen zijn inmiddels 
vervangen door een duurzame doos. 
Drie exporteurs werkten mee aan het 
ontwerp. Naar hun idee en wensen is 
het verpakkingsmateriaal gefabri-
ceerd. Het lege materiaal, dat geheel 
plat gevouwen kan worden, past 
precies op een Deense kar, dus is zeer 
ruimtebesparend. Ook de kleiner 
formaat dozen leveren een enorm 
voordeel op. In plaats van 400.000 
dozen zijn er nu nog 50 kratten nodig, 
ook deze zijn geheel opklapbaar en 
voorzien van een afwater-systeem. Zij 
passen weer exact op een pallet. Op 
de werktafel staat een gerecycled 
bloempotje met daarin het informatie 
kaartje geprikt. “Kijk, dit is ook een 
product van ons dat de wereld aan 
het veroveren is. En ook dit potje en 
het kaartje waar je in aantallen ook 
weer aan miljoenen moet denken is 
weer geschikt voor hergebruik. De 
kracht van Circular Plastics is dat het 
circulair wordt. Steeds meer nevenbe-
drijven van uiteenlopende branches 
- zoals de luchtvaart en de bouwwe-
reld - sluiten zich aan. Het wiel is 
uitgevonden, anderen voegen er hun 
kennis aan toe en worden afnemers. 
In de bloemenwereld en de afvalwe-
reld werkt men op Europees niveau 
nu goed samen.”  Jaap Buis is een 
geweldige mediator, die weet wat 
verbinden is en altijd op zoek is naar 
oplossingen. “Ik ben blij iets te 
kunnen bijdragen aan duurzaamheid, 
het is een mooie kruisbestuiving 
geworden.” Dat Circular Plastics door-
gedrongen is tot de finale (categorie 
MKB klein) geeft hem een eervol 
gevoel en hij voegt er lachend aan 
toe: “Het is ook heel goed voor de 
naamsbekendheid.”

Jaap Buis: “In finale OvhJ geeft 
een eervol gevoel”

ondernemers een onderwerp wordt 
besproken. In 2 tot 3 minuten 
durende filmpjes worden de meest 
uiteenlopende onderwerpen 
besproken waar andere onderne-
mers weer hun voordeel uit kunnen 
halen. Dan is er nog het succes van 
de Pop-up store en de december 
kalender. Zowel voor de inwoners als 
de ondernemers zeer lucratief. 
De één won mooie prijzen en de 
ander kreeg meer goodwill en naam-
bekendheid. Max van der Heiden zal 
ook dit jaar weer zijn mobiele show-
room beschikbaar stellen. Het succes 
van verleden jaar wordt herhaald. 
Veel ondernemers hebben al spon-
taan een mooie prijs beschikbaar 
gesteld en ook zal een deel van de 
opbrengst naar de Voedselbank 
gaan. In opbouw is de Westeinder 
Loods, daar zullen wij binnenkort 
mee naar buiten komen. Ach, wij 
hebben nog zoveel mooie plannen.”

Leimuiden - De Herenweg in 
Leimuiden is de afgelopen jaren 
zodanig achteruit gegaan, dat groot 
onderhoud op korte termijn noodza-
kelijk is. Vanaf maandag 1 november 
gaat Versluys Bodegraven aan de 
slag. Het oude asfalt wordt verwij-
derd, de fundering wordt waar nodig 
hersteld en aansluitend wordt er een 
nieuwe asfaltlaag aangebracht.
De werkzaamheden zijn voor de 
kerstdagen gereed. De aannemer 
werkt op maandag tot en met vrijdag 
tussen 06.00 en 18.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden is de 
Herenweg tussen de kruising met de 
Overloop en de kruising met de 
Ambachtsheerweg (Kudelstaart) 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Het doorgaand verkeer wordt tijdens 
de hele periode van werkzaamheden 
omgeleid. Aanwonenden kunnen 
hun woning bereiken.  

Over het groot onderhoud is overi-
gens overleg geweest tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Kaag en 
Braassem.

Groot onderhoud aan Herenweg 
in Leimuiden vanaf 1 november
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De roep om het invoeren van een zogenoemde suikertaks wordt steeds groter. 
Onder meer kinderfonds Unicef en de gemeente Amsterdam ondersteunen het 
voorstel. Ze hopen hiermee de volksgezondheid te kunnen verbeteren door de 
bevolking meer in de richting van gezonde voeding te duwen. In de onlangs gestarte 
overheidscampagne ‘Doe de switch’ worden we al aangemoedigd om ongezonde 
producten te laten staan en te kiezen voor een gezonder alternatief. Zo probeert 
men onder meer om ons van de frisdrank af te krijgen en meer water te laten 
drinken. Een team van Amerikaanse wetenschappers legde dit jaar een verband 
tussen het toenemende aantal gevallen van darmkanker en de consumptie van 
frisdranken met zoetsto� en.

Is er een relatie tussen onze frisdrankconsumptie 
en het risico op darmkanker?

De laatste decennia is de consumptie 
van frisdranken fl ink gestegen. Wie 
in de jaren 50 van de vorige eeuw 
ter wereld kwam, dronk ze zelden, 
nu is het voor velen dagelijkse kost 
geworden. Tegelijk zien medici dat 
het aantal mensen met darmkanker 
toeneemt. Werden er vroeger zelden 
mensen onder de vij� ig jaar met 
deze aandoening geregistreerd, 
nu zien we regelmatig dat ook 
jongeren darmkanker krijgen. Zou 
dat wellicht iets te maken hebben 
met de consumptie van frisdrank? 
De wetenschappers bestudeerden 
de gegevens van mensen die op 
jonge lee� ijd te maken kregen met 
darmkanker en publiceerden er een 
artikel over in het vakblad Gut. Hun 
conclusie luidt dat mensen die in 1990 
geboren zijn ongeveer twee keer zo 
veel kans hebben om darmkanker te 
krijgen vóór hun vij� igste levensjaar 
dan mensen die in 1950 ter wereld 
kwamen.

Fructose
Het consumeren van grote 
hoeveelheden frisdrank hee�  een 
negatief e� ect op ons lichaam. Het 
vergroot de kans op overgewicht en 

daarmee stijgt het risico op hart- en 
vaatziekten en diabetes. Specifi ek met 
betrekking tot onze darmfl ora zou de 
hoeveelheid fructose in frisdranken een 
rol kunnen spelen. Het is bekend dat 
deze stof moeilijk door de dunne darm 
wordt opgenomen. Daardoor komt het 
in de dikke darm terecht, waar het de 
natuurlijke biologische processen van de 
aldaar aanwezige microben verstoort.

Alternatief
De meest gezonde drank voor de mens 
om te drinken is water. Toch kan het zijn 
dat je af en toe behoe� e hebt aan een 
bepaalde smaakbeleving. Dan zijn er 
gelukkig nog voldoende alternatieven te 
vinden voor de bekende frisdranken. Je 
kunt bijvoorbeeld thee maken door heet 
water te gieten over verse munttakjes 
of vers gesneden plakjes gember. 
Daarnaast bestaan er diverse theemixen 
die samengesteld zijn op basis van 
smaak en werking in ons lichaam. Ook 
het drinken van kokoswater is goed voor 
lichaam en geest. Een andere optie is 
Russia Cola, een alternatieve frisdrank 
die weliswaar wat biologische rietsuiker 
bevat, maar geen gera�  neerde suikers 
die je in vrijwel alle bekende frisdranken 
aantre� .

* niet in combinatie met andere acties.

Alsjeblieft €10,- voucher

Korting is geldig t/m 30 november bij besteding van een gezichtsbehandeling vanaf €60,-*

Leeseman Tandprotheticus 
Uithoorn                                                                                                        
Prinses Christinalaan 133                                                                                                                                            
1421 BH Uithoorn                                                                                                                                         
Tel. 0297 565 474
www.leesemantandprotheticus.nl

Wij zorgen voor een perfect
passende oplossing  voor
iedere gebitsprothese
• Persoonlijke aandacht op een

vertrouwd adres
• Goede samenwerking met tandartsen   

en implantologen
• Gratis en vrijblijvend advies
• Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Ook voor een huisbehandeling kunt u ons 
benaderen

Reparaties klaar terwijl u wacht

Wij werken volgens KNMT-richtlijn infectie-
preventie

Belt u ons gerust voor een afspraak
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Bij Huidpraktijk Brenda kun je terecht voor diverse relax behandelingen, ook 
vegan, acupressuur-, drukpunt- en intensieve massages en preventieve 
huidzorg. 

Mijn specialisatie is huidverbetering, door middel van het bdr concept. Dit 
bestaat o.a. uit microdermabrasie, microneedling en fruitzuurbehandelingen. 

Denk hierbij aan: 
- Ueugd) acné
- rosacea
- couperose
- gevoelige/allergische huid
- littekenweefsel
- verslapte huid
- vermoeide huid
- rimpels of fijne lijntjes

Dit wordt ondersteund door een compacte productlijn. 

Bdr is uitermate geschikt voor meerdere behandelingen in een korte periode 
om het beste huidverbeteringsresultaat te behalen met elkaar. 

Zeker in combinatie met bind-en spierweefselmassage verbetert dit de 
weerstand, conditie en gezondheid van de huid. 
Direct zichtbaar en voelbaar resultaat na de eerste behandeling. 

Tot snel in mijn praktijk, reserveren kan ook online. 

www.huidpraktijkbrenda.nl 

Huidpraktijk Brenda 
Onderdeel van 

Gezondheidscentrum Zwarteweg 
Zwa rteweg 123 

1431 VL Aalsmeer 
Ruime P achter het pand

www. huid pra ktij kbren da. n 1
06 46287838 

Leef bewust
De dagen lijken ongemerkt voorbij te 
gaan, alsof je op de automatische piloot 
staat. Je bent je nauwelijks echt bewust 
van wat er gebeurt en je werkt haast 
ongemerkt je dagelijkse schema af. Komt 
dit je bekend voor? Dan is dat wellicht 
een teken dat er iets mis is. Probeer jezelf 
bewust te worden van wat je doet. Let 
bijvoorbeeld eens op je eigen ademhaling. 
Vergeet al het andere om je heen en 
word jezelf bewust van de manier waarop 
je ademt. Focus hierop en houd dit een 
aantal minuten vast. Doe dat elke dag een 
paar keer, zodat je jezelf meer bewust 
wordt van wat je doet.

Stel prioriteiten
We denken voortdurend dat we van 
alles moeten, maar is dat ook werkelijk 
zo? Schrijf aan het begin van de dag (of 
de vorige avond al) op wat je die dag 
wilt gaan doen. Welke zaken ‘moeten’ 
beslist afgehandeld worden en wat kun 
je uitstellen of delegeren? Neem nooit te 
veel hooi op je vork en zorg ervoor dat 
je gedurende dag voldoende tijd neemt 
om te ontspannen. Even een halfuurtje 
wandelen of een hoofdstuk lezen in een 
goed boek helpt je om innerlijk tot rust te 
komen en je op te laden voor het vervolg 
van de dag.

Je telefoon op stil
Een mobiele telefoon is handig, maar kan 
ook zorgen voor veel stress. Als je iedere 
vijf minuten een bericht van iemand 
ontvangt, kan dat ervoor zorgen dat je 
voortdurend afgeleid wordt. Zo’n telefoon 
hee� ook een niet-storen-stand. Door die 
in te schakelen, krijg je alleen telefoontjes 
binnen en hoor je geen geluidjes 

als er appjes of andere meldingen 
binnenkomen. Je hoe� immers niet altijd 
alles direct te lezen. Je kunt zelfs naast 
WhatsApp een tweede app installeren die 
ervoor zorgt dat al je contacten keurig 
een afwezigheidsmelding krijgen, waarin 
je uitlegt dat je het bericht pas in de 
avond zult lezen. Zo weet iedereen dat 
ze bij echt dringende zaken even moeten 
bellen.

Ruim je huis op
Een rommelig huis zorgt voor een 
rommelig hoofd. Als de boel thuis aan 
kant is, kun je jezelf beter concentreren 
en heb je minder zorgen. Dit geldt 
uiteraard ook voor de werkplek. Het is 
een kleine moeite om alles netjes op te 
ruimen, maar het e�ect is groots.

Durf nee te zeggen
Ben je het type dat altijd voor iedereen 
klaarstaat? Durf ook eens nee te zeggen. 
Het is fijn om iemand ergens mee te 
kunnen helpen, maar moet dat dan echt 
vandaag? Probeer je bezigheden zo goed 
mogelijk te spreiden en wijs een verzoek 
af als je er geen tijd voor hebt.

Verwen jezelf
Hik je aan tegen bepaalde taken die je 
nog moet uitvoeren? Stel jezelf dan een 
beloning in het vooruitzicht. Neem jezelf 
bijvoorbeeld voor om naar de bioscoop te 
gaan, de sauna te bezoeken of wat nieuwe 
kleding aan te scha�en als beloning. 
Zodra je de taak volbracht hebt, is het tijd 
om die beloning aan jezelf uit te keren. 
Op die manier creëer je tegelijkertijd een 
geluksmomentje en geef je jezelf echt 
het gevoel dat je trots kunt zijn op wat je 
bereikt hebt.

Zo voorkom je de kans
op een burn-out

Stress is een steeds groter gevaar voor onze gezondheid. We zijn in de loop der 
jaren steeds meer van onszelf gaan vergen. We willen alles kunnen, overal bij 
aanwezig zijn, alles in de gaten houden, enzovoort. Maar alles hee� natuurlijk 
zijn grenzen en die grenzen zoeken we steeds vaker op. Of we gaan er - al dan 
niet bewust - overheen. Ga voor jezelf eens na wat je allemaal doet op een dag 
en probeer vervolgens te analyseren of dat wel gezond is. Met de onderstaande 
tips kun je voorkomen dat je te maken krijgt met een burn-out.



Raja yoga
meditatief en krachtig met alle ingrediënten 
voor ‘zelf’ontplooiing

In mijn pas geopende nieuwe centrum zijn nog een paar plekjes vrij 
voor zowel beginners als mensen die al eerder yoga gedaan hebben op 

dinsdagavond    van 19.15 tot 20.15 uur
dinsdagavond    van 20.30 tot 21.30 uur
donderdagochtend  van 10.15 tot 11.15 uur 

Daarna is het mogelijk in te stromen in de cursus. 
Kosten: €320,- voor 30 lessen. 
Er wordt de mogelijkheid geboden deze in twee termijnen te voldoen.

Ook in de yoga Masterclass zijn nog een paar plaatsen beschikbaar en kan 
je instromen. Dit is voor mensen die in de yoga wat verder ontwikkeld zijn. 
De Yoga Masterclass is op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (1,5 uur)

Ik geef Raja yoga in de vorm van een cursus, vanwege de kwalitatief 
hoogstaande lessen is het niet mogelijk dit in losse lessen te volgen. 
Voor Raja yoga kan je een afspraak maken voor een individuele 
kennismaking/proe�es Kosten: €20,-.

Hornweg 177A  |  Aalsmeer  |  Telefoon 0297-328798
Parkeren op het terrein van de Bloemhof

www.ingesaraswati.com

Nieuw in mijn centrum

Hatha yoga Dit is voor de prille beginner

De Hatha-docente is door mij opgeleid om authentieke yoga te geven. 
De nieuwe beginnersgroep start op 10 januari 2022

maandagavond   van 19.15 tot 20.15 uur
maandagavond  van 20.30 tot 21.30 uur

De eerste les is een proe�es en de kosten zijn €5,-. 
Daarna kan je 10 lessen boeken voor €110,-.

Aanmelden? 
Telefoon 0297-328798 of op info@ingesaraswati.com  |  www.ingesaraswati.com 
Je bent van harte welkom!

Inge Saraswati

Satsang/meditatie bijeenkomsten

Ontdek mijn nieuwe centrum aan de Hornweg 177 in Aalsmeer met verschillende 
activiteiten. Zoals Raja Yoga en Hatha yoga voor beginners.

Ik werk al jaren als yoga deskundige in 
Aalsmeer en geef Raja Yoga, de yoga 
voor beginners de Hatha Yoga begint op 
10 januari en wordt gegeven door een 
yoga docente die door mij is opgeleid. 
Raja yoga: volgens het achtvoudige 
pad van Patanjali, wat uit verschillende 
treden bestaat. In de lessen komen 
al deze facetten aan bod, de 
allerbelangrijkste is het beheersen 
van het lichaam de ademhaling en het 
denken. De eerste definitie van Patanjali 
yoga is ‘Yoga Chitta Vritti Nirodha’ en 
dat betekent het tot rust brengen van 
het wervelende denken. Concentratie 
staat hoog in het vaandel in de lessen 
en kan uitmonden in een meditatieve 
beoefening van de yoga houdingen. 
Het derde woord Vritti staat voor 
het wervelende denken en betekent 
eigenlijk cirkelvormige beweging, 
draaikolk, wanneer je een steen in het 
heldere water gooit van een vijver 
wordt het water dat eerst helder 
was troebel. Dit gebeurt ook met je 
denken als het oververhit is. Dat gee� 
chaos in je hoofd. Even vluchtig een 
oefening doen brengt geen rust in je 
mind. Tegenwoordig is mindfulness 
heel populair maar wist je dat 
mindfulness veel technieken uit de 
yoga hee� overgenomen? Misschien 
klinkt mindfulness voor de westerling 
wat aantrekkelijker, maar weet dat 

de yogi’s al honderden jaren geleden 
yoga ontwikkeld hebben als innerlijke 
wetenschap. Yoga gaat over zuivering 
van het inwendig lichaamssysteem en 
het tot rust brengen van het denken. Dit 
wordt alleen bereikt door beheersing 
van lichaam, denken en de prachtige 
ademhalingstechnieken.
De beoefening gee� een rustig denken, 
blokkades worden opgeheven wat 
resulteert in een soepel lichaam en 
concentratie neemt toe. In de Raja 
Yoga wordt meer kennis gegeven 
over het inhoudelijke van yoga. De 
Hatha Yoga voor beginners bestaat 
voornamelijk uit lichaamshoudingen en 
ademhalingsoefeningen.
In mijn groepen voor Raja Yoga 
kunnen nog enkele mensen instromen 
op dinsdagavond om 20.30 uur, op 
donderdagochtend om 10.15 uur en de 
Masterclass Yoga op donderdagavond 
van anderhalf uur om 20.00 uur, dit 
laatste is voor mensen die al langer aan 
Yoga doen. 

Wil je meedoen met de Hatha yoga voor 
beginners? Geef je dan op! De eerste les 
is een proefles en kost 5 euro. 

Opgave en informatie
tel. 0297-328798
info@ingesaraswati.com
www.ingesaraswati.com 

OOGZORG
WEKEN

CHECK-UP CADEAU T.W.V. € 25,-
KOM LANGS OF MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK
WWW.EYECARE.NL

w w w. eye c a re . n l A l l e e n  h e t  b e s t e  v o o r  j o u w  o ge n

D e  c h e c k - u p  ( t . w . v .  € 2 5 , - )  i s  k o s t e l o o s
t i j d e n s  d e  o o g z o r g w e k e n .
V r a a g  n a a r  d e  v o o r w a a r d e n .

D e  c h e c k - u p  ( t . w . v .  € 2 5 , - )  i s  k o s t e l o o s

WAT DOEN WE ALLEMAAL TIJDENS DE CHECK-UP?

  Uitgebreide oogmeting
  Oogdrukmeting
  Droge ogen controle
  Sterkte-controle van bestaande bri l len
  en contactlenzen
  Advies voor de juiste ki jkoplossingen
  Zorgvergoedingcheck

Stat ionsweg 2 , Aalsmeer ; E inste instraat  127, Kudelstaar t



Mensen op een andere en duurzame 
manier met kleding laten kennismaken, 
dat is een nieuw concept van diEMode. 
Vanaf eind oktober is het mogelijk 
om een prachtige winterjas van Xenia 
Design voor minimaal 4 weken te 
huren. Een echte win-win situatie! Er 
hoe� geen fikse investering gedaan 
te worden voor de aanschaf van een 
winterjas, u kunt het gehele seizoen 
verschillende winterjassen dragen en 
het is goed voor onze planeet.

Xenia Design staat bekend om 
haar eigenzinnige ontwerpen en 
hoogwaardige kwaliteit.

Bent u geïnteresseerd in dit 
nieuwe concept? 
Loop dan eens binnen bij diEMode 
aan de Zijdstraat 26a in Aalsmeer 
(tegenover de molen), of bel met 0297-
313000 of 06-23659463. Een mail 
sturen naar info@diemode.nl behoort 
uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Huur uw winterjas bij diEMode!

Heeft u lichamelijke– en/of
geheugenproblemen?
Woont u zelfstandig en
voelt u zich daar goed bij?
Heeft u behoefte aan meer
structuur in uw dagen wilt u
uw dag nuttig vullen?
Wilt u in contact treden met
andere mensen en gezellig
samen een warme maaltijd
eten?

Dan bent u van harte welkom
bij onze dagbesteding.

Mail voor meer informatie naar
buurthof@zorgcentra-meerlanden.nl
of bel met de coördinator dagbesteding
op 0297 22 95 00.

Vergeet uw
beperkingen en

geniet ontspannen
van uw dag.

Zorgcentrum ‘t Kloosterhof
Clematisstraat 16
1431 SE Aalsmeer

DAGB E S T ED I NG
bij Zorgcentrum 't Kloosterhof

Dagbesteding
voorkomt

overbelasting van
uw mantelzorgers.

Iedereen zou planten in huis 
moeten hebben

Het lijkt erop dat veel mensen in de afgelopen twee jaar de natuur opnieuw hebben 
ontdekt. Een groot deel van onze tijd brengen we binnen door. Binnen in huis, op 
kantoor, in de fabriek, maar ook in de sportschool, in het café, in een museum of 
in een concertzaal. Daardoor zijn we eigenlijk nog maar nauwelijks in de natuur. 
Als veel van die opties wegvallen, kunnen we altijd nog in de natuur terecht. Velen 
deden dat vorig jaar en ontdekten hoe fijn dat is. Maar de natuur kun je natuurlijk 
ook in huis halen, in de vorm van een paar mooie planten. En eigenlijk zou iedereen 
dat moeten doen. Geen groene vingers? Met het juiste advies en een paar minuutjes 
tijd kan iedereen planten mooi houden. Hier zijn vijf redenen waarom dat een goed 
idee is…!

1. Planten geven je zuurstof
Wij hebben zuurstof nodig om te 
kunnen leven. Planten geven ons 
die zuurstof. Vooral als de ventilatie 
binnenshuis niet optimaal is, kunnen 
een paar grote planten in de ruimte 
echt het verschil maken.

2. Planten beïnvloeden je humeur 
positief
Doordat we ons omringen met 
planten, wanen we ons iets meer in de 
natuur. En juist van die natuur krijgen 
we als mens een mentale opkikker. We 
komen erdoor tot rust en we voelen 
ons gelukkiger als er planten in de 
buurt zijn.

3. Planten zijn goed voor de 
concentratie
Ben je met iets belangrijks bezig, maar 
raak je snel afgeleid? Probeer eens om 
hetzelfde te doen in een ruimte waar 

meer planten staan. Je zult merken 
dat het je minder moeite kost om je 
te focussen op hetgeen gedaan moet 
worden.

4. Planten zuiveren de lucht
Niet alle planten doen dat even goed, 
maar er zijn voorbeelden van planten 
die allerlei schadelijke sto�en uit de 
lucht halen. Die sto�en slaan ze op 
en breken ze vervolgens af. Daar heb 
je dus helemaal geen ingewikkelde 
systemen voor nodig.

5. Planten brengen je in slaap
Sommige planten stoten bepaalde 
sto�en uit die een positief e�ect 
hebben op onze slaap. Denk maar 
eens aan lavendel en gardenia. Het is 
ook bekend dat we rustig worden van 
de wortels van valeriaan, maar naar 
verluidt zou ook de geur van deze 
plant ons sneller in slaap brengen.





26 inderegio.nl • 21 oktober 2021ZAKEN

Aalsmeer - Door een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden is er 
bij het interview van Harry Stokman 
(finalist verkiezing Onderneming van 
het Jaar, categorie MKB klein) een 
verkeerde foto geplaatst. Oplettende 
lezers hadden dit vast ook al ontdekt. 
Natuurlijk wordt dat deze week 
gecorrigeerd, zodat Harry Stokman 
van DC Systems alsnog alle eer krijgt 
die hem toekomt. Met zijn kennis 
over het elektrische systeem - gelijk-

stroom - heeft hij wereldwijd erken-
ning gekregen en prijzen gewonnen. 
Weet hij de juiste knappe koppen 
vanuit de hele wereld naar zijn bedrijf 
in Aalsmeer te halen. Werkt hij samen 
met de Wereldbank en de Verenigde 
Naties en is hij voor Nederland de 
enige stemgerechtigde. “Ons elek-
trisch systeem is voorgedragen als 
wereldstandaard.” En zo is Harry 
Stokman aan zijn geuzennaam dé 
Aalsmeerse Steve Jobs gekomen. 

Harry Stokman van DC Systems
Harry Stokman van DC Systems.

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Voor sommige mensen 
mag het áltijd kerst zijn. De tijd om je 
huis en je tuin helemaal in de sfeer te 
brengen met verlichting, kerstbomen 
en alle decoraties die je dat warme 
kerstgevoel geven. In Engeland zijn er 
kerstwinkels die het hele jaar open 
zijn. Aalsmeer heeft die nog niet, maar 
‘Spaargaren Decoratie’ komt in de 
buurt. Het is een nieuw concept van 
Spaargaren Hoveniers, sinds jaar en 
dag een gevestigde naam voor aanleg 
en onderhoud van exclusieve tuinen. 
Het hoveniersbedrijf zette een aparte 
‘tak’ van het bedrijf op voor extra acti-
viteiten, zoals het aanbrengen van 
sfeervolle buitenverlichting met kerst 
maar ook zijden bloemen als decora-
tief interieur-element. En, er is een 
heuse kerstwinkel geopend, op de 
Uiterweg. Tijd voor een uitleg.

Kerstwinkel Uiterweg 
Michiel, eigenaar van Spaargaren 
Hoveniers, vertelt: “Jaarlijks zijn wij 
altijd druk in de maanden voor kerst 
om buitenverlichting aan te brengen 
bij bedrijven en woningen. Maar we 
richten ook tuinen en veranda’s in 
met complete kerstdecoraties. Het 
was een wens van me om een 
speciale winkel te openen waar je 
jaarrond mooie decoratie-artikelen 
kunt kopen. In deze periode natuur-
lijk alles op het gebied van kerst. De 
zwarte houten schuur aan de 
Uiterweg 343 waar ooit de grond-
legger van het hoveniersbedrijf, 
‘Zwarte Jaap’, de basis legde, is nu 
omgetoverd tot kerstwinkel. We 
vonden in Tim Zethof de juiste 
persoon om dit van de grond te 
tillen.” De jonge Tim is een zeer crea-
tief persoon en is volop bezig om de 
omgetoverde schuur helemaal klaar 

‘Spaargaren Decoratie’ is 
helemaal klaar voor kerst

te stomen als kerstwinkel. Overal 
waar je kijkt hangen kerstballen, 
staan compleet versierde (kunst)
kerstbomen en andere schitterende 
kerstdecoraties die zelfs de niet-lief-
hebber naar de kerstperiode doet 
verlangen. 
Tim stapte van de horeca over naar 
interieurinrichting. Hij vertelt: “In de 
coronaperiode kwam ik thuis te 
zitten en werd benaderd om dit idee 
vorm te geven. Ik houd van het deco-
ratief inrichten van ruimten dus ik 
greep deze kans. Ik ben ook gek op 
de kerststemming, thuis staan bij mij 
dan 6 of 7 kerstbomen.” Tim vertelt 
verder dat de kerstwinkel die hij zelf 
inrichtte al een proefopening heeft 
gehad. “We hebben leuke reacties 
gekregen!” 

Zijden bloemen
Naast kerstartikelen biedt Spaar-
garen Decoratie arrangementen van 
zijden bloemen. “Bij mensen thuis en 
bij bedrijven. Je kunt een abonne-
ment nemen voor een kwartaal of 
hal�aar zodat je afwisselende crea-
ties hebt staan. De zijden bloemen 
zijn tegenwoordig zo mooi van 
kwaliteit.” 
Michiel geeft aan dat de Uiterweg 
met kerstverlichting een wandeling 
of fietsrit waard is (“echt leuk om te 
zien”) en licht een tipje van de 
toekomstsluier op: “We willen ook 
een kleine kerstmarkt gaan organi-
seren.” Ruimte genoeg, ook om te 
parkeren, handig te weten.
Spaargaren Decoraties, Uiterweg 
343, open van donderdag tot en met 
zaterdag of op afspraak. Kijk op: 
https://spaargarendecoratie.nl.

Aalsmeer - Het digitale magazine 
A&K Thuis komt met een speciaal en 
ultra dik themanummer over het 
voormalige ‘Boerenvreugd’. Het is 
vijftig jaar geleden dat deze boer-
derij, die op de hoek Zwarteweg met 
de Kudelstaartseweg stond voordat 
de wijk Hornmeer werd gebouwd, 
door de ‘Denkers’ en de ‘Doeners’ 
omgebouwd werd tot een succesvol 
jeugdcentrum. In deze editie zijn 
foto’s en verhalen verzameld 
waarvan sommigen - naar weten van 
de redactie - nog niet eerder te zien 
en te lezen waren. Opgemaakt in een 
strak nieuw design is het magazine 
te lezen op alle apparaten.

Vijftig jaar geleden
Het is begin jaren zeventig, nu vijftig 
jaar geleden. Een groep jongeren 
vond dat Aalsmeer behoefte had aan 
een eigen onderkomen waar zij 
elkaar konden ontmoeten en bands 
konden laten optreden. De jongeren 
hadden hun oog laten vallen op deze 
boerderij met de prachtige naam 
Boerenvreugd. De kinderboerderij 
heeft dus zijn naam ontleend aan 
deze boerderij. De koeien stonden 
op ‘de deel’ achter het  woonge-
deelte. De boerderij was enigszins 
vervallen. De gemeenteraad plus 
burgemeester en wethouders 
hadden zo hun bedenkingen of een 
jeugdcentrum wel nodig was. Toch 
kwam het er.

Hemelpop
Een hoogtepunt in het bestaan van 
Boerenvreugd was het  organiseren 
van het openluchtfestival Hemelpop  
op Hemelvaartsdag 11 mei 1972 op 
het weiland naast de boerderij. Voor 
veel Aalsmeerders is jongerencen-
trum Boerenvreugd nog steeds een 
begrip en Hemelpop een onvergete-
lijke gebeurtenis om meegemaakt te 
hebben. In Boerenvreugd traden 
regelmatig bands op en er zijn veel 
herinneringen aan bands als 1850, 
Q65 en uiteraard de Hobo String 
Band. Onlangs overleed Dirk ‘Jezus’ 
Meijer, hij was een van de gezichten 
van de Boerenvreugdbeweging. 
Gastredacteur Hans Trommel heeft 
wel een idee hoe de gemeente Aals-
meer hem kan eren. 

Lezen?  
A&K Thuis is een digitaal magazine 
van en voor Aalsmeer en Kudelstaart. 
Met persoonlijke interviews, mooie 
foto’s en columnisten uit eigen dorp. 
Ook biedt het een platform aan 
kunstenaars, muzikanten en sporters. 
Een abonnement kost 15 euro per 
jaar voor twee edities per maand. 
Houdt u van schrijven? A&K is altijd 
op zoek naar enthousiaste dorpsge-
noten die graag over hun tuin, hobby 
of andere bezigheden schrijven.
Dit specifieke nummer over Boeren-
vreugd is eenmalig los te koop voor 
3,95 euro via  www.aenkthuis.nl. 

Bijzondere uitgave A&K Thuis over 
Hemelpop en Boerenvreugd

Opbouw van het podium voor Hemelpop door vrijwilligers van Boerenvreugd. 

Foto: Jos de Vries

Aalsmeer - Het is alweer zo’n ander-
half jaar geleden, dat het taalcafé om 
de bekende reden de deuren moest 
sluiten. Mensen die problemen 
hebben met de Nederlandse taal 
konden een uurtje met elkaar commu-
niceren in het Nederlands en natuurlijk 

werden ze daarbij begeleid door een 
aantal vrijwilligers. En dat waren gezel-
lige uurtjes! Dat men het miste is wel 
duidelijk: de afgelopen weken werd er 
nogal eens naar gevraagd! Nou, dan 
hier het verlossende antwoord: met 
ingang van dinsdag 26 oktober is 

Taalcafé in bieb gaat weer open

Aalsmeer - Teun van der Weijden uit 
Kudelstaart is student commerciële 
economie aan de hogeschool in 
Leiden. Samen met drie klasgenoten 
Daan, Wessel en Patrick zet hij zich in 
voor de Edwin van der Sar founda-
tion. De eerste opdracht dit jaar is om 
binnen tien weken zoveel mogelijk 
geld op te halen voor dit doel. De 
studenten hebben besloten een 
loterij te organiseren. 

Gesigneerde voetbalschoenen
Niemand minder dan Edwin van der 
Sar doneerde voor deze loterij een 
paar gesigneerde voetbalschoenen 
en dit is natuurlijk de te winnen 

hoofdprijs. De tweede prijs is een 
gesigneerde sporttas. Een lot kost 10 
euro. Om te zorgen dat uw lot in de 
grabbelbak komt, hoeft u alleen 
maar een formulier in te vullen via 
www.gofundme.com/f/geld-
ophalen-voor-de-van-der-sar-foun-
dation. De winnaar wordt op 25 
oktober bekend gemaakt. 

Hersenletsel
De Edwin van der Sar Foundation 
komt op voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel. Deze 
mensen hebben bijvoorbeeld een 
ongeluk meegemaakt waardoor een 
deel van hun lichaam niet meer func-

Loterij Kudelstaartse student 
voor Van der Sar Foundation

tioneert en zij dus niet meer kunnen 
sporten of studeren. De foundation 
biedt mensen de kans om bijvoor-
beeld weer te gaan zwemmen na 
zo’n ongeluk. Een ander voorbeeld 
zijn de fietshelmen die jaarlijks door 
de foundation worden uitgedeeld bij 
basisscholen aan kleuters om hersen-
letsel bij een val te voorkomen.

Aalsmeer - Na anderhalf jaar komt er 
weer een wijkoverleg in Aalsmeer Oost 
met en voor alle inwoners van de wijk 
en het wijkbestuur. Het wijkoverleg 
wordt gehouden op dinsdag 26 oktober 
van 20.00 tot 22.00 uur in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Zaal open 

vanaf 19.45 uur. Inwoners van Aalsmeer 
Oost zijn van harte welkom om langs te 
komen en mee te praten. Onder andere 
komen medewerkers van de gemeente 
deze avond een toelichting geven op de 
plannen voor de uitbreiding van de 
wijk. Het betreft de nieuwbouw in de 

Wijkoverleg Aalsmeer Oost over 
project Oosteindedriehoek

‘Oosteindedriehoek’, deelgebied 1. De 
plannen zijn in te zien via de website 
van de gemeente (www.aalsmeer.nl). 
Aanvullende onderwerpen voor het 
wijkoverleg kunnen bewoners voor-
leggen aan het wijkbestuur via WBAals-
meerOost@gmail.com. Na afloop is er 
gelegenheid wat na te praten tot 23.00 
uur onder het genot van een drankje. 
Meer informatie is te vinden op 
www.WijkoverlegAalsmeer.nl 

iedereen weer welkom in de biblio-
theek in de Marktstraat van half twee 
tot half drie. Vaak hebben de mensen 
ook moeite met het lezen van de krant. 
Dus weet u iemand die graag naar het 
taalcafé zou willen komen? Vertel hem 
of haar dan vooral dat vanaf volgende 
week het taalcafé weer wekelijks op 
dinsdagmiddag geopend is.
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Aalsmeer - Het was heel spannend 
afgelopen week op OBS De Zuid-
ooster, want welke kinderen zouden 
de zilveren en gouden penselen 
winnen tijdens de Kinderboeken-
week? De kleuters hadden prachtige 

tekeningen gemaakt waarop een 
beroep te zien was. Van brand-
weerman, dokter, tandarts, piloot, 
prinses, kapster tot politieagent. Alle 
kleuters van de drie kleutergroepen 
zaten in de jury. De meeste punten 

Uitreiking gouden en zilveren 
penselen op De Zuidooster Amstelland - Kom op zaterdagavond 

30 oktober meewandelen met de 
boswachter in het kader van de 
Nacht van de Nacht. In het Amster-
damse Bos is het ’s avonds donker en 
stil of toch niet? Ervaar het zelf en 
loop mee! Gezinnen kunnen zich 
aanmelden en om 19.00 uur mee, 
volwassenen kunnen om 21.00 uur 
gaan wandelen. Kosten 5 euro per 

persoon. Graag gepast en contant 
betalen. Start is bij de Grote Parkeer-
plaats van de Geitenboerderij aan de 
Nieuwe Meerlaan 3 in Amstelveen. 
Aanmelden, verplicht, en informatie 
bij de Boswinkel via 020-2517840 of 
via www.amsterdamsebos.nl. De 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 is 
iedere woensdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Meewandelen met de boswachter

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Aan het begin van de 
herfstvakantie was het stil bij schaak-
club AAS, ongeveer de helft van de 
leerlingen was op vakantie, zodat er 
meer leraren dan leerlingen waren. 
Ook op de Jeugdcompetitie had dit 
natuurlijk invloed en daardoor waren 
de krachtverschillen groot. Christiaan 
speelde met zwart tegen Storm, de 
koploper. Maar dat maakte voor 
Christiaan niet uit, hij is duidelijk 
beter aan het worden en stap 2 
tegen stap 6 is wel een heel groot 
verschil. Het punt ging dan ook naar 
Christiaan. Rune speelde met wit 

Meer leraren dan leerlingen bij 
jeugschaakcompetitie AAS

Van links naar rechts: Kyra (goud), Senne (zilver), Tomasz (goud), Joey (zilver), Max 

(goud) en Domi (zilver).

Kudelstaart - Afgelopen woensdag 
13 oktober vond het jaarlijkse school-
korfbaltoernooi bij VZOD plaats. Het 
toernooi was al een paar keer 
verplaatst door corona en ook twee 
weken geleden kon het toernooi niet 
doorgaan in verband met de weers-
omstandigheden. Dus de kinderen 
hadden er nu extra veel zin in. Deze 
editie was speciaal voor de groepen 
4, 5 en 6 van de basisscholen. Er 
deden 110 kinderen mee van 6 
verschillende scholen. Veel klassen 

hadden tijdens de gym (of zelfs na 
schooltijd) geoefend. Om 15.30 uur 
stond het springkussen klaar, de 
palen stonden op het veld, het weer 
was prachtig en de eerste kinderen 
druppelden al het VZOD complex op. 
Klokslag om 16.00 uur begonnen de 
eerste wedstrijden. En het ging er 
gelijk fanatiek aan toe. Na ronde 11 
was in de poule van groep 4 de eind-
uitslag bekend. De eerste en tweede 
plek was voor De Zon 4a en 4b en de 
Immanuëlschool 4a eindigde als 

Schoolkorfbaltoernooi VZOD 
een groot succes

SCW JO18-1: Rick, Renzo Z, Safa, Nick, Levi, Lars, Thom, Renzo T, Lucas, Tygo, Dylan, 

Thomas, Guido, Stef, trainer Joey, teammanager Hans, coach Jeroen en belofte Jordi.

kregen Kyra (goud), Senne (zilver), 
Tomasz ( goud), Joey ( zilver), Max ( 
goud) en Domi (zilver). Gefeliciteerd!

Pizzabakker
Vanuit Napels was een pizzabakker 
overgevlogen om de Kinderboeken-
week af te sluiten op De Zuidooster. 
Het thema was ‘worden wat je wil’.
Buikpijn, niet van de pizza’s, maar van 
het lachen. Het was een hilarische 
voorstelling van gymjuf Sabiene. Er 
werd na het bakken van de pizza 
voorgelezen uit het kookboek. De 
kinderen, maar ook collega’s, 
kwamen niet meer bij van het lachen.

nummer 3. Zij gingen allen met een 
beker naar huis. Deze werd uitgereikt 
door de kinderburgermeester, Anne 
van Duijn. Daarna speelde groep 5 en 
6 nog finalewedstrijden. De nummers 
1 en 2 uit de poules speelden voor 
plek 1, 2, 3 en 4. Aangemoedigd door 
klasgenoten en ouders speelden zij 
spannende wedstrijden. Bij groep 6 
eindigde de finalewedstrijden zelfs 
gelijk en werden beide wedstrijden 
beslist na strafworpen. Om 18.30 uur 
vond de prijsuitreiking plaatst. Bij 
groep 5 eindigde Antonius 5b en 5a 
op de eerste en tweede plaats en ook 
hier ging de Immanuëlschool met de 
derde plaats naar huis. Bij groep 6 
won Triade 6b de grootste beker, 
Antonius 6c de beker voor tweede 
plek en ook Triade 6a ging met een 
beker naar huis. Verrassend was dat 
de Immanuëlschool en De Zon voor 
het eerst meededen en beiden de 
volgende dag twee bekers op school 
konden laten zien. Met dank aan alle 
vrijwilligers, deelnemers en sportieve 
ouders kan geconcludeerd worden 
dat het een geslaagde dag was. Alle 
kinderen kregen een aandenken mee 
naar huis, waaronder een waardebon 
om een maand lang mee te trainen 
bij korfbalvereniging VZOD.
Om te noteren: woensdag 13 april 
2022 vindt er weer een schoolkorfbal-
toernooi plaats. Dit keer voor de 
groepen 3 tot en met 8 van de 
basisschool.

uitgeloot en mocht schaken tegen 
leraar Martin. Ook hier won zwart, 
Martin dus. Aan kop nu Christiaan en 
op 1 punt in de achtervolging de 
beiden Luuken. Kijk voor de volledige 
stand en informatie op: 
www.aas.leisb.nl

tegen Luuk en hield het lang vol, 
maar ook hier telde de ervaring en 
scoorde Luuk het punt. Robert was 

Aalsmeer - Ieder voorjaar en najaar 
organiseert Sam’s Kledingactie een 
aantal speciale landelijke actiedagen, 
om zo extra veel kleding op te 
kunnen halen voor het goede doel. 
Deze keer is er gekozen voor hulp 
aan schoolkinderen en hun ouders in 
Oeganda zodat zij, wanneer corona 
voorbij is, weer terug naar school 
kunnen. 

Open Hof Kerk
Op zaterdag 6 november kan in Aals-
meer kleding en schoenen - die u 
niet meer draagt, maar waar iemand 
anders misschien nog wel blij van 
wordt - ingeleverd worden bij de 
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan 
247. De Sam’s vrijwilligers zijn deze 
van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig om 
de goederen - geheel coronaproof - 
in ontvangst te nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed 
en knuffels, handdoeken, kussens en 

dekbedden mogen zij helaas niet 
aannemen.

Betere toekomst
Een financiële bijdrage van 75.000 
euro biedt kinderen in Oeganda iets 
onbetaalbaars: door naar school te 
gaan, maken zij kans te kunnen 
ontsnappen uit de armoedecirkel en 
een betere toekomst voor zichzelf te 
creëren! Met steun in de vorm van 
kleding en schoenen zorgt Sam’s 
Kledingactie er samen met Cordaid 
voor dat de kinderen die niet (meer) 
naar school gaan of na corona niet 
terug zouden komen, na de herope-
ning toch weer naar school gaan of 
op school blijven. Meer informatie 
over het werk van Sam’s Kledingactie, 
de projecten die zij ondersteunt en 
over wat er wel en niet mag worden 
ingeleverd? Of zelf als vrijwilliger 
voor de stichting aan de slag? Kijk 
dan op www.samskledingactie.nl.

Inleveren kleding en schoenen 
voor kinderen in Oeganda

Rijsenhout - Door een nieuwe competitieopzet van de KNVB hebben de 
jongens van SCW JO18-1 een korte voetbalcompetitie van zeven 
wedstrijden gespeeld. Door een 100% score uit 7 wedstrijden, 21 punten, 
53 doelpunten voor en maar 6 tegen, zijn de jongens tot kampioen uitge-
roepen. Een mooie teamprestatie, zeker in een competitie tegen vele 
‘grotere’ clubs uit de omgeving. Door het kampioenschap zijn de jongens 
gepromoveerd en zullen zij vanaf eind oktober tegen betere tegenstan-
ders spelen met hopelijk ook weer goede resultaten.

Voetbal: SCW JO18-1 kampioen!
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KORT
ANNIE OP ÉÉN BIJ ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Maandagavond was er 
weer kaarten bij Allen Weerbaar in 
het Middelpunt. Winnaar is Annie 
Verkerk geworden met 5595 pnt, 
gevolgd door Tilly Been met 5163 
pnt en Jan Treur met 5150 pnt. De 
poedelprijs was deze keer voor Piet 
Schuit. Hij maakte er niets van, maar 
dat lag natuurlijk aan de kaarten. 
Onder de overige spelers vielen nog 
wat kleine prijsjes en een paar bloe-
metjes te verdelen. De volgende 
kaartavond is op maandag 25 
oktober in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55 vanaf 20.00 uur. 
De deuren gaan om 19.30 uur open 
voor inschrijving, koffie en thee. De 
inleg is 1,50 euro p.p. Kom gezellig 
een keer kijken of kaart direct mee. 
Neem voor vragen contact op met 
familie de Nooij via 0297-325040 of 
06-50487419

KWARTMARATHON BV HORNMEER
Aalsmeer - De organisatie van de 
kwartmarathon van zaterdag 15 
oktober kan terug kijken op een zeer 
geslaagd festijn in buurthuis Horn-
meer. Reeds om half tien waren de 
eerste deelnemers aanwezig. Vol 
goede moed, men had er zin in. Het 
was bij de eerste ronde al te merken 
dat er zeer gedreven gespeeld zou 
worden, de deelnemers uit de omlig-
gende gemeentes zouden die Aals-
meerders even een lesje kaarten 
leren. Maar zover is het niet 
gekomen. Het was victorie kraaien 
voor de dames uit Aalsmeer en wel 
plaats één en plaats drie. Tonny Favie 
trok met overmacht de hoogste eer 
naar zich terug toe. Met een totaal 
van 10244 pnt was ze de meerdere 
van Jan Damen die met 10150 pnt 
die tweede plaats voor zich opeiste. 
Op ruime afstand was de derde 
plaats voor Annie met 9864 pnt.

DARTEN OP DINSDAG
Aalsmeer - Naast het vaste dinsdag-
avond-groepje darters kwam 
ditmaal Victor van Schie weer eens 
zijn gezicht laten zien in buurthuis ‘t 
Middelpunt in Oosteinde. En dan 
komt er gelijk een extra stuk gezel-
ligheid binnen. Er was eerst nog wat 
gehannes met de juiste verlichting 
voor de dartborden, maar even later 
kon er toch op twee banen gespeeld 
worden. Het was in het begin wat 
stil, maar dat kwam omdat de 
darters vergeten waren de radio aan 
te zetten. Meteen bij de eerste partij 
wist Iwan van Egdom weer een 
puntje weg te kapen bij Peter 
Bakker. Victor van Schie verloor zijn 
eerste ontmoeting tegen Ben van 
Dam met 2-1. De avond kon dus 
weer alle kanten op. De wedstrijden 
gingen allemaal vrij gelijk op, tot het 
moment dat Iwan met 2-0 zege-
vierde over Ben. Iwan straalde van 
geluk en zijn avond was geslaagd. 
Uiteindelijk bleek Victor toch de 
meest constante pijltjesgooier  en 
kwam zo op de toppositie van de 
avond terecht. Ben je 16 jaar of 
ouder en ook benieuwd hoe het 
toegaat? Stap dan op de dinsdag-
avond rond 19.45 uur het buurthuis 
in de Wilhelminastraat binnen met 
of zonder een setje darts. De entree 
is per keer is 2,50 euro. A.s. 26 
oktober is er geen dartavond i.v.m. 
een vergadering van de wijkraad in 
het buurthuis, maar op dinsdag 2 
november zijn darters weer van 
harte welkom!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 16 
oktober stond voor Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer de thuiswed-
strijd tegen Herpertz Bevo op het 
programma. Het publiek in De 
Bloemhof zag twee teams die 
honderd procent inzet toonden. Het 
taaie Bevo maakte het de landskam-
pioen lastig en liet goed, aanvallend 
handbal zien. Toch wist Greenpark 
Aalsmeer op voorsprong te komen 
en te blijven. Met 15-11 gingen de 
ploegen de rust in. In de tweede helft 
opnieuw een flinke strijd: Bevo 
naderde, Greenpark zette een tandje 
bij en wist uiteindelijk de winst naar 
zich toe te trekken. Eindstand: 32-26 
voor Aalsmeer. 
In de BeNe League competitie 
behoudt Greenpark door deze winst 
haar vierde plaats met 7-10. Koploper 
Lions won van het Belgische 
Tongeren met 29-26 en blijft aan kop 
in de BeNe League met 7-13. Op 
twee en drie de Belgische teams 
Sporting Pelt (winst op Hasselt met 
40-22) en Achilles Bocholt (versloeg 
Hurry-Up nipt met 33-22) met elk 
7-12. Kras Volendam, dat twee weken 

geleden nog met 1 punt meer Aals-
meer versloeg, behaalde afgelopen 
zaterdag opnieuw een zege (35-22 
tegen Quintus) en is inmiddels 
gestegen naar plaats 6 in de Bene 
League handbal.

Zaterdag tegen Lions
In de wedstrijd tegen Herpertz Bevo 
was Vaidas Trainavicius dit maal de 
topscorer met 7 doelpunten. Tim 
Bottinga, Samir Benghanem en Rob 
Jansen gooiden elk 6 maal de bal in 
de touwen en Nils Dekker wist 5 maal 
te scoren. Aanstaande zaterdag 23 
oktober vertrekt Greenpark Aalsmeer 
naar Limburg om het op te nemen 
tegen koploper Kembit Lions. De 
wedstrijd begint om 20.00 uur en is 
te volgen via livestream.

Heren 2 ongeslagen
Ook Heren 2 van Greenpark kon 
zondag een feestje vieren. Opnieuw 
winst en dus nog ongeslagen. Dit 
keer werd thuis in De Bloemhof Vlug 
en Lenig met verlies naar huis 
gestuurd. Eindstand: 23-18. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal BeNe League: Weer 
winst voor Heren 1 Greenpark 

Aalsmeer - Zonder dalen, geen 
pieken. Op dit moment hebben de 
dames DS 1 van Green Park even de 
wind niet in de zeilen. Een verve-
lende start van het seizoen en vervol-
gens een aantal lastige tegenstan-
ders op een rij en daar werd voor 
aanvang ook tegenstander VOC 
Amsterdam DS2 onder geschaard. 
Een talententeam met in de gele-
deren Rozemarijn Alderden, tot vorig 
jaar nog uitkomend voor Aalsmeer. 
De wedstrijd was afgelopen zaterdag 
16 oktober in Sporthal De Elzen-
hagen in de hoofdstad. De start van 
Aalsmeer is niet onverdienstelijk; 
brutaal wordt de score geopend en 
de eerste 5 minuten wordt er gecon-
centreerd gespeeld, 2-2 staat er op 
het scorebord als opeens de slordig-
heden in het spel sluipen. Veel 
balverlies en daar azen de meiden 
van VOC op; hun supersnelle breaks 
zijn dodelijk. Voordat de Greenpark 
dames twee keer met hun ogen 
hebben kunnen knipperen kijken ze 
tegen een 8-2 achterstand aan. En 

dan weet je het eigenlijk al, dit gaat 
geen winst opleveren. De ruststand 
is eigenlijk best dramatisch: 22-3. 
Hoe krijg je dan een team weer aan 
het handballen? Voor coach Peter 
Tier een hele uitdaging. En vooral, 
hoe houd je er zelf de lol in. Ook in 
de tweede helft blijft het lastig. Aals-
meer bouwt op en elke fout wordt 
direct afgestraft door de doelpunten-
machine uit Amsterdam. De meege-
reisde supporters zien overigens ook 
best nog wel wat mooie reddingen 
van de beider keepers van Aalsmeer. 
En heel af en toe zagen ze een 
vleugje van wat de Greenpark 
meiden zelf in huis hebben. Einstand: 
41-11. “Zonder dalen, geen pieken. 
We houden ons maar vast aan deze 
wijze woorden”, aldus de Aalsmeerse 
handbalsters. 
Komend weekend even rust, recupe-
reren en dan weer aan de bak. Doel-
punten: Britney Fanger (5), Lisa 
Hölscher (3), Robin Sahalessi (2), 
Mandy Seuren (1), Rozemarijn 
Alderden (-5)

Handbal: Greenpark DS1 treft 
doelpuntenmachine VOC

Foto: Robert de Rooij

Aalsmeer - Ook de vierde competi-
tiewedstrijd werd een zeer ruime 
zege voor Bloemenlust 1. In de 
Bloemhof werd TSTZ Haarlem 5 met 
10-0 verslagen door Johan Berk, 
David Klaassen en invaller Dirk Bies-
heuvel. In het dubbelspel waren 
David en Johan veel te sterk voor de 
bezoekers. Met vier overwinningen 
en 34 punten gaat Bloemenlust 1 
comfortabel aan de leiding in de 
derde klasse.
In de derde klasse poule van Bloe-
menlust 2 staat alles achter de 
nummers 1 en 2 nog heel dicht bij 
elkaar. Met een 4-6 uit-zege bij 
directe concurrent The Victory 4 
handhaaft team 2 zich prima in de 
middenmoot. Dirk Biesheuvel en Ed 
Couwenberg versloegen twee tegen-
standers en Danny Knol wist een 
partij te winnen. Danny won er bijna 
ook twee, want met 11-8, 11-8, 4-11, 

11-13, 12-10 was hij erg dicht bij een 
tweede zege. Dirk en Ed schreven na 
een spannende partij het dubbelspel 
op hun naam met 11-9 in de beslis-
sende vijfde game.
Bloemenlust 3 moest in de Bloemhof 
tegen de sterke koploper ZTTC 9 en 
wist de schade na een 1-4 achter-
stand nog heel goed te beperken 
met een 4-6 nederlaag. Philippe 
Monnier en Horst Krassen wonnen 
beiden twee enkelspelen, waarbij er 
drie keer een beslissende vijfde game 
nodig was. Vooral de laatste partij 
waarin Philippe voor het vierde punt 
zorgde was een thriller (11-13, 12-10, 
11-9, 8-11, 16-14). Frans Ravesteijn 
kon helaas niet tot winst komen en 
ook het dubbelspel van Philippe en 
Horst ging verloren. Bloemenlust 3 
doet tot nu toe prima mee in de strijd 
om de eerste drie plaatsen in de 
vierde klasse.

Tafeltennis: Weer ruime zege 
voor Bloemenlust 1

Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was in de Proodijhal de derde speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye. Dit 
betekende dat er deze avond een 
extra prijs op het spel stond, namelijk 
de eerste periodetitel van het seizoen. 
Koploper Rene Kruit verloor in de 
kwartfinale jammerlijk van concurrent 
Bak. Bak bereikte vervolgens zelfs de 
finale én pakte twee bonuspunten 
voor de hoogste uitgooi van de avond 
met een prachtige finish van 120. Al 
deze prachtige wapenfeiten waren 
helaas niet genoeg voor de eerste 
periode, want Daan Broekhuizen won 
knap voor de tweede keer op rij de 
speelavond, dit was uiteindelijk 
genoeg voor de eerste titel van het 
seizoen. Dennis Splinter en Tim van 
de Poel bereikten de halve finale. In 
het tweede niveau bereikten Gilbert 
van Eijk en Tjitte Miedema de halve 
finale. Mike Miltenburg wist echter te 
stunten, hij bereikte knap voor de 

tweede keer ooit de finale van dit 
niveau. Op Floortje van Zanten stond 
echter geen maat, zij won voor de 
derde keer op rij, een unicum.
Tot slot mocht Jarek Sarna gooien 
voor de Triple Pot, maar hij had helaas 
geen succes. Volgende week vrijdag 
29 oktober is de volgende dartavond 
in de Proosdijhal, met hopelijk weer 
veel nieuwe gezichten. Elke darter 
kan zonder opgave vooraf meedoen, 
de Poel’s Eye is laagdrempelig en 
geschikt voor alle niveaus. Dankzij het 
vier niveau systeem komt iedereen 
‘automatisch’ op zijn/haareigen 
niveau terecht. Deelname is geheel 
vrijblijvend. De inschrijving sluit 
wederom om 19.30 uur (het toernooi 
moet wegens de corona maatregelen 
voor 24.00 uur klaar zijn) Deelname 
kost vier euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden. 

Darten: Eerste periodetitel voor 
Daan Broekhuizen bij Poel’s Eye

Finalist Bak, ‘dubbele’ winnaar Daan, drievoudig winnares Floor en finalist Mike.
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KORT
GERARD WINT BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels. 
Er wordt elke woensdagavond 
vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Op 
13 oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Gerard Presser 
met 5112 punten. Ben v/d Voort 
werd tweede met 5010 punten 
en Gerard Pouw derde met 4992 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Guda Kluinhaar met 
3686 punten.

OUDERENSOOS 55+ 
IN KUDELSTAART

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers van 
13.30 tot 16.30 uur een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Op donderdag 
14 oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Yvonne van 
Schuilenburg met 5588 punten, 
de tweede plaats was voor Els 
van de Meer 5525 punten en 
Mary Akse eindigde op plek drie 
met 4966 punten en 1 mars. Bij 
het jokeren was de hoogste eer 
voor Jopie de Grauw met 178 
punten, gevolgd door Trudie 
Knol met 227 punten. Belang-
stelling voor de kaartmiddag 
voor 55+ers? De vaste kaarters 
zouden graag meer klaverjassers 
en jokeraars willen verwel-
komen. Kom gerust eens kijken 
en speel een paar proefmid-
dagen mee. De volgende kaart-
middag is 21 oktober. Voor 
inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met penning-
meester Hans van Schuilenburg 
via 06-12699009.

WINST VOOR DAMES 
BIJ BV HORNMEER

Aalsmeer - De kaartdames 
hebben weer van zich laten 
horen bij buurtvereniging Horn-
meer. Afgelopen vrijdag 15 
oktober was er geen houden 
aan, zowel de eerste als de 
tweede en derde plaats waren 
een prooi voor de dames. Ria 
Moller pakte met 5101 punten 
de hoogste eer, gevolgd door 
Wil Jak met 5087 punten en 
Marja Joore met 5084 punten. 
Maar de troostprijs, de poedel, 
was wel voor een heer: Rijk van 
Egdom met 3687 punten. 
Komende vrijdag 22 oktober is 
er weer koppelkaarten in het 
buurthuis aan de Dreef 1 in de 
Hornmeer. Iedereen is van harte 
welkom. Aanvang is 19.30 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 23 oktober:
F.C. Aalsmeer
O.F.C. 1-F.C.A.1 14.30 u
F.C. Almere 2-F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 4-F.C.Amsterdam 2 12.00 u
Sv.Overbos 5-F.C.A. 8 14.30 u
Martinus 35+1-F.C.A. 35+1 14.30 u
S.C.W.
Wartburgia 1-S.C.W. 1 14.00 u

Zondag 24 oktober:
R.K.D.E.S.
RKDES 1-vv.Zwanenburg 1 14.00 u
RKDES 2-sv .K.D O. 2 11.00 u

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 16 oktober was 
het weer gezellig druk op het 
complex van FC. Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan. Op veld 3 werd er om 
12.00 uur afgetrapt tussen de teams 
van FCA boys 19-2 tegen de 19-2 
boys van Sporting Krommenie. Er 
werd meteen pittig om de bal 
gestreden en de aanvallen golfden 
van beide teams op en neer. In de 14e 
minuut een prachtige FCA aanval 
over diverse spelers, FCA spits Dave 
werd de diepte ingestuurd, snelle 
Dave schudde de laatste Sporting 
verdediger van zich af en op Dave zijn 
schot was de Sporting keeper kans-
loos: 1-0. In de volgende minuten 
werden beide doelen onder vuur 
genomen, maar de defensies stonden 
goed te verdedigen. In de 25e minuut 
was het wederom FCA spits Dave die 
de Sporting verdedigers zijn hielen 
liet zien, zijn boogbal op het Sporting 
doel ging via de vingers van de Spor-
ting keeper zijn doel in: 2-0. In de 31e 
minuut was het Sporting die uit een 
scrimmage voor het FCA doel 2-1 
scoorde. Sporting rook kansen en 
zette met snelle aanvallen de FCA 
defensie nog meer onder druk. Uit 
een mooie Sporting aanval scoorde 
de Sporting spits in de 41e minuut de 
gelijkmaker: 2-2.  Dit was ook de rust-
stand. In de rust zette coach Martin 
enkele spelers op iets andere posities, 
dat had al snel resultaat. In de 5e 
minuut was het FCA linker vleugel-
speler Nima die met een verwoes-
tend afstand schot het Sporting 
doelnet liet bollen: 3-2. Deze 3-2 hield 

stand tot de 36e minuut, toen was 
het weer Nima die met een fraai 
schot de 4-2 liet aantekenen. Twee 
minuten later was het FCA speler 
Danny die FCA spits Dave in staat 
stelde om zijn hattrick binnen te 
tikken: 5-2. De Sporting aanvallers 
konden waarschijnlijk niet tegen hun 
verlies, want zij maakten zeer grove 
overtredingen die makkelijk een 
beenbreuk hadden kunnen ople-
veren. Scheidsrechter Redy al Salem 
had wel een geel shirt aan, maar had 
zijn gele en rode kaarten zeker thuis 
laten liggen. Om het verlies van Spor-
ting nog iets zuurder te maken, was 
het FCA vleugelspeler Nima die in de 
41e minuut de 6-2 tegen de Sporting 
doeltouwen knalde, het betekende 
ook Nima zijn hattrick. Een paar 
minuten later floot de scheidsrechter 
voor het einde. Eindstand FCA - Spor-
ting Krommenie 6-2. 

Voetbal: Super overwinning 
voor FCA boys 19-2

Aanvoerder Fabian zette menigmaal de voorhoede aan het werk. Foto: Ruud Meijer

Spits Dave schudt verdediger af en 

maakt de 1-0 voor FCA. 

Foto: Ruud Meijer

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - Weer maakte FC Aals-
meer afgelopen zaterdag 16 oktober 
zijn status niet waar. Het bleef tegen 
AMVJ steken op een 1-1 gelijkspel. 
Weer was het de voorhoede die met 
de vele kansen geen raad wist. Het 
was Mark Rutgers die uit een vrije 
trap de bal inkopte na de 0-1 in de 
eerste helft van AMVJ door doelpun-
tenmaker Tyrell Perri. Aalsmeer 
creëerde de eerste 25 minuten de 
meeste kansen met goed opbou-
wend spel waar AMVJ geen grip op 
had. Maar de defensie van AMVJ 
schuwde het man tegen man duel 
niet. Al in de tweede minuut moest 
keeper Maksim van Ingen een schot 
van Arie de Vreugd uit de bovenhoek 
tikken. Achtereenvolgens kregen 
Rachid Yaghmouri, Christoff Dias en 
Daan Vaneman kansen om te scoren, 
maar het was het allemaal net niet. 
Uit een counter was het Tyrell Perri 
die Caril Heeren verschalkte: 0-1. Met 
het betere spel van Aalsmeer was het 
ook meteen gedaan. Alle aanvallen 
van Aalsmeer verzandden door te ver 
doorgevoerde acties, die de stugge 
verdediging van AMVJ niet 
verontrustte. 
Zo verliep de eerste helft met twee 
teams die wel hard werkten, maar 
het publiek werd er niet warm van. 
Pas in de 55ste minuut in de tweede 
helft kwam een opleving toen uit een 
vrije trap van Christoff Dias Mark 
Rutgers raak kopte: 1-1. Ook AMVJ 
kreeg in de 65ste minuut een uitge-
lezen kans, maar Caril Heeren bracht 

redding en voorkwam zo een achter-
stand. Wissel 66ste minuut: Diederik 
Hoogerwaard voor Axel Wendt en 
Thierry van der Kooye voor Christoff 
Dias. Aalsmeer ging voor de winst, 
maar moest alert blijven op de coun-
ters van AMVJ. Wissel 79ste minuut: 
Thomas Harte voor Marten Baarse en 
in de 86ste minuut Burak Sitil voor de 
geblesseerde Mark Ruessink. Mark 
Ruessink en Daan Vaneman waren de 
smaakmakers deze middag. Het 
mocht allemaal niet baten. Het bleef 
1-1. AMVJ was tevreden met een 
punt, maar Aalsmeer had gehoopt 
op meer. Komende zaterdag 23 
oktober speelt FC Aalsmeer 
(zaterdag) uit tegen de koploper 
O.S.V. op sportpark Oostzaan, Oost-
zanerwerf 3 in Amsterdam. 

Gelijk, winst en verlies
Dames 1 van FC Aalsmeer speelde als 
enige team uit bij Warburgia in 
Amsterdam. Ook hier werden de 
punten verdeeld, eindstand: 4-4. 
Voor Dames 1 van RKDES was SV 
Hoofddorp thuis de tegenstander. De 
Kudelstaarters wisten liefst vier keer 
te scoren, Hoofddorp kwam niet 
langszij. Eindstand: 4-0 voor RKDES.
Op zondag 17 oktober moesten 
zowel FC Aalsmeer zondag 1 als 
RKDES 1 een verliespartij incasseren. 
FC Aalsmeer nam het op tegen 
Nieuw West United. Het werd een 
spannende ‘pot’, die Aalsmeer uitein-
delijk toch verloor met 3-4. RKDES 
verwelkomde Purmerend in Kudel-
staart. Purmerend ging juichend naar 
huis, RKDES verloor met 0-2.

Voetbal: FC Aalsmeer (zat) blijft 
steken op gelijkspel

Kudelstaart - Het publiek van rond 
de negentig personen, een verdub-
beling tijdens de eerste thuiswed-
strijd, zag afgelopen zondag 17 
oktober een DES die het in de eerste 
helft al had weggegeven. 
RKDES begon afwachtend en 
compact vanaf eigen helft en liet 
Purmerend het spel maken. Vandaar 
bij balbezit loerde RKDES op een 
kansje. Dit lukte in het begin van de 
eerste helft nog wel aardig, maar het 
bleek Purmerend die de beste 
kansen kreeg.
DES was niet balvast genoeg en 
verloor de bal gewoon te vaak en te 
snel. En dit Purmerend wist daar wel 
raad mee. De Kudelstaarters kwamen 
dan ook snel op een achterstand en 
wat ook uiteindelijk de eindstand 
zou zijn van 0-2 door twee goed 
uitgespeelde doelpunten in de 18de 

en 23ste minuut. De achterhoede 
van DES werd overrompeld en te 
gemakkelijk uitgespeeld bij de twee 
doelpunten. Door deze achterstand 
liep Kudelstaart eigenlijk constant 
achter de feiten aan.
In de gehele wedstrijd kon DES niet 
overtuigen en echte goede kansen 
creëren. 
DES kreeg wel wat kansjes, maar 
maakte ze gewoon niet af. Zoals de 
vrije trap waar Sven Boelsma de bal 
bij de tweede paal er net niet in 
kreeg. 
In de 45ste minuut moest DES door 
dezelfde Sven Boelsma nog aan de 
noodrem trekken bij een doorge-
broken speler van Purmerend en DES 
goed weg kwam met alleen maar 
een gele kaart.
In de tweede helft begon RKDES met 
een offensief om de aansluiting te 

Voetbal: RKDES 1 trekt aan 
kortste eind tegen Purmerend

vinden. Bij een goed genomen vrije 
trap kon Rick Verkuyl helaas niet 
goed zijn hoofd erachter krijgen en 
ging de bal over het doel.
Zo was het Mike v/d Bergen die met 
een mooi steekballetje Indy van 
Koert vond, maar Indy kon deze actie 
niet afmaken en omzetten tot een 

kans om te scoren. DES miste 
gewoon de scherpte. De Kudelstaar-
ters speelden de tweede helft wel 
beter voetbal en zat er meer overtui-
ging in het spel, maar echte kansen 
konden niet gecreëerd worden. De 
spelers konden elkaar maar moeilijk 
vinden en de diepte ontbrak. Het was 
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Aalsmeer - Bij de AVA Waterdrinker Baan-
loop op woensdag 13 oktober werden 
weer een aantal opvallende prestaties 
geleverd. De 1 kilometer werd bij de 
mannen gewonnen door Kwakelaar 
Erwin Koopstra, ooit AVA-er en tegen-
woordig lid van AV Startbaan, die met 

2:58 net onder de 3 minuten grens bleef. 
Bij de vrouwen was Silviya Mladenova uit 
Amstelveen met 3:42 de snelste. Bij de 3 
kilometer was Nathalie Klaassen van 
AV’34 uit Alphen in 10:59 de allersnelste, 
nog voor de rapste man Erwin van Dort 
(11:38) van Phanos uit Amsterdam. 

Atletiek: Opvallende prestaties 
bij Baanloop AV Aalsmeer

Van links naar rechts: Erwin Metselaar (2), Frank Bruine de Bruin (4), Paul Schockman 

(3) en Bas Stigter (1).

Kudelstaarter Bas Stigter was op zijn 
thuisbaan niet zo snel op de 5 kilometer 
als gewoonlijk, maar zijn 16:16 was nog 
ruim voldoende voor de winst. Ook de 
tweede plaats was voor een AVA-er, Erwin 
Metselaar, die zijn eigen clubrecord op de 
5 kilometer in de categorie 50-plus met 4 
seconden aanscherpte tot 17:41. Knap 
derde in 18:58 werd Aalsmeerder Paul 
Schockman, die het resultaat van zijn 
deelname aan de hardlooptechniek trai-
ning bij AVA wilde ervaren. Frank Bruine 
de Bruin, eveneens uit Aalsmeer, liep ook 
opvallend sterk en werd met 19:31 
vierde.

8-Jarig hardlooptalent
De snelste vrouw op de 5 kilometer was 
de 8-jarige (!) Celine Struijvé uit Door-
werth. Dit hardlooptalent werd in 20:17 
tevens overall winnaar van de tweede 
heat. Celine heeft dan ook al meerdere 
wereldleeftijdrecords op haar naam 
staan. De volledige uitslag, rondetijden 
en foto’s van de baanloop zijn te vinden 
op www.avaalsmeer.nl. De AVA Water-
drinker Baanloop wordt iedere tweede 
woensdag van de maand gehouden. De 
volgende is op woensdagavond 10 
november. 

Aalsmeer - Eerst vond afgelopen 14 
oktober bij Sjoelclub Aalsmeer de 
uitgestelde jaarvergadering plaats 
van de afgelopen twee seizoenen. 
Marja Springin’tVeld is in het zonnetje 
gezet nu zij gestopt is als bestuurslid. 
Aan het einde van de vergadering 
volgde ook nog de prijsuitreiking van 
seizoen 2019-2020. Niet alle prijswin-
naars waren aanwezig, maar de 
meeste bekers konden toch uitge-
reikt worden. 
Petra Houweling werd gehuldigd als 
beste dame van het seizoen, met een 
gemiddelde van 138,42. De afwezige 
Patrick Haring had deze eer bij de 
mannen, met een gemiddelde van 
140,90. Beide hebben een kampi-
oensschaal gewonnen voor deze 
prestatie, voor beiden ook de zesde 
keer op rij. In de Hoofdklasse heeft 
Tim van Tiem met 226 de gouden 
beker ontvangen. Cock Tukker werd 
tweede en Petra Houweling derde. In 
de A-klasse won de inmiddels 
verhuisde Kees Verbruggen de hoofd-
prijs met 136 punten. Karin Dijkstra 
werd tweede en Theo van Leijden 
veroverde de bronzen plek.

De B-klasse was een prooi voor 
Mirjam van den Berg met 183 punten, 
gevolgd door Pim van der Meer op 
nummer twee en Dirk Mol werd 
derde. De C-Klasse werd ruim 
gewonnen door Mahjan Yari met 194 
punten, voor Wim van der Geest (179 
punten) en Klaas van Leeuwen. Na de 
jaarvergadering werden er nog 10 
bakken voor de competitie gesjoeld. 
Petra Houweling was de enige met 
een 148. Marja Springin’tVeld 
behaalde het hoogste puntenaantal 
deze avond. Van de maximaal 15 
punten die er verdiend konden 
worden, scoorde zij er 12. In de 
Hoofdklasse werd Tiny Amsing eerste, 
in de A-klasse was de hoogste eer 
voor Marja Springin’t Veld en in de 
B-klasse eindigde Mahjan Yari op één. 

Competitieavond
De volgende competitieavond is op 
de donderdag 28 oktober en begint 
om 19.30 uur in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Nieuwe leden zijn ook 
welkom, na aanmelding via de 
website. Kijk voor uitslagen en infor-
matie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Petra en Patrick beste sjoelers 
van het seizoen 2019-2020

Kudelstaart - Onder een heerlijk 
herfstzonnetje stonden de korfbal-
teams van KCD en VZOD FIQAS tegen-
over elkaar op het veld in de Doornse 
bossen. Dat lijkt een idyllisch plaatje, 
maar op het veld werd flink strijd gele-
verd om de aansluiting met de top 
van de derde klasse. VZOD 2 kende 
weinig problemen en won de 
wedstrijd met 10-20. Maar VZOD 
FIQAS 1 moest alles uit de kast halen 
om boven KCD in de ranglijst te 
komen. VZOD ging voortvarend van 
start en Spaargaren scoorde binnen 
enkele minuten de 0-1. Maar KCD gaf 
tegengas en maakte gelijk. Zo bleef de 
stand gelijk op gaan, maar langzaam 

kon VZOD het initiatief naar zich 
toetrekken. De ruststand was 5-8 door 
treffers van Verheul, Algra, Viet en 
Verburg. Wie dacht dat de strijd beslist 
was, kwam bedrogen uit. De tweede 
helft bleek een ware thriller te worden. 
Aanvankelijk bouwde VZOD FIQAS de 
voorsprong uit naar 5-9. Maar KCD 
kwam op stoom en binnen vijf 
minuten was de voorsprong 
geslonken tot maar één doelpunt. 
VZOD bleef echter korfballen, zij het 
met de handrem erop, want fouten 
kon men zich niet veroorloven. De 
doelpunten bleven beurtelings aan 
beide kanten vallen en zo kwam VZOD 
niet echt los van de tegenstander. 

Korfbal: VZOD 1 verslaat KCD in 
ware thriller

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
oktober is in Voorthuizen het NK 
Sjoelen voor Teams gehouden. In 
sporthal de Eng,  een nieuwe locatie, 
deden 33 teams bestaande uit 4 
personen mee aan het kampioen-
schap van Nederland. Aalsmeer zou 
met vijf teams aan de start staan, 
maar door een plotselinge zieken-
huisopname in de nacht van vrijdag 
op zaterdag, werden het uiteindelijk 
vier teams. Elisa de Jong en Wijnand 
Springin’tVeld werden daardoor 
reserve, maar konden in ronde twee 
lekker mee sjoelen.
Team Oostenbrink (Siem, Jan en Sjors 
Oostenbrink en Ida Maytum) werd 
Nederlands Kampioen met een 
gemiddelde van 141,53. Voor hen 
werd het Wilhelmus gezongen. Het 
Mix Team (met Wim Voorbij van 
Sjoelclub Aalsmeer) werd tweede 
met 140,59 gemiddeld. Team Oost 
legde beslag op een bronzen plek. 
Hoogste 10-bakken score was voor 
Ronald Polman met 1465 (146,5 
gemiddeld). Zoals verwacht eindigde 
Aalsmeer 1 in deze klasse als laatste 
met 136,61 gemiddeld. Leo van Tiem 
(SV Lisse) scoorde met 1445 wel de 
derde score van de dag. Petra 
Houweling, Cock Tukker en Tim van 

Tiem maakten dit team compleet.
In de C-Klasse wel de hoogste eer 
voor Sjoelclub Aalsmeer. Team Aals-
meer 2 met Tiny Amsing, Albert 
Geleijn, Hans van Leeuwen en John 
de Vries (SV Lisse) kwamen tot een 
gemiddelde van 127,63. In de 
D-Klasse viel Aalsmeer 3 (Theo van 
Leijden, Karin Dijkstra, Jacob van ’t 
Hof en Marja Springin’tVeld) ook in 
de prijzen. Hun 121,28 gemiddeld 
was goed voor een zilveren plak. 
In de E-Klasse werd Aalsmeer 4 ook 
tweede. Debutant Pim van der Meer, 
Mirjam van den Berg, Sjaak Siebeling 
en Maria de Vries (inval SV Lisse) 
behaalden een gemiddelde van 
108,64, goed voor zilver. Elk team 
kreeg een beker, de winnende deel-
nemers een medaille en bloemen. 
Het volgende NK is het NK Koppelen 
op 20 november. Maar eerst op 
zaterdag 6 november het 40e 
Koppeltoernooi van Sjoelclub Aals-
meer in het Dorpshuis in Kudelstaart.

Uitslagen:
A-Klasse: 1. Team Oostenbrink. 
2. Mix Team. 6. Aalsmeer 1
C-Klasse: 1. Aalsmeer 2
D-Klasse: 2. Aalsmeer 3
E-Klasse: 2. Aalsmeer 4

Goud en zilver op NK Teams 
voor Sjoelclub Aalsmeer

Prijswinnaars Sjoelclub Aalsmeer. Boven: Theo van Leijden, Karin Dijkstra, Hans van 

Leeuwen, Jacob van ’t Hof en Albert Geleijn. Onder: Marja Springin’tVeld, John de 

Vries, Mirjam van den Berg, Maria de Vries, Tiny Amsing, Sjaak Siebeling en Pim van 

der Meer.

Coach Gert Krook probeerde door een 
aantal wissels het tij te keren, maar de 
Kudelstaarters wisten door onzorg-
vuldig spel geen vuist meer te maken 
en tot schrik van supporters en spelers 
werd het tien minuten voor het eind-
signaal zelfs gelijk: 12-12. Gelukkig 
wisten Maat en Verburg de korf toch 
te vinden en werd de voorsprong 
weer twee doelpunten. Maar KCD gaf 
zich nog niet gewonnen en kwam 
terug tot 14-14. In de allerlaatste 
seconden van de wedstrijd was VZOD 
nog éénmaal zuiver en werd de korf 
gevonden: 14-15. Na het direct daar-
opvolgende eindsignaal was de ontla-
ding groot bij het team. Krook vatte 
de wedstrijd goed samen: “Een bij 
vlagen goed spelend VZOD, maar 
soms door impulsief spel de grip 
verliezend, wist door zakelijk te blijven 
korfballen, toch de winst te behalen.” 
De supporters waren niet alleen voor 
de prachtige omgeving meegereisd, 
maar kregen een waar spektakel voor-
geschoteld met de juiste afloop. VZOD 
FIQAS 1 staat nu op een mooie 
tweede plaats in de competitie, maar 
mag daar nog niet van genieten. De 
komende twee weken moet deze 
veilig gesteld worden. Zaterdag 23 
oktober speelt VZOD 1 om 15.30 uur 
thuis aan de Wim Kandreef in Kudel-
staart tegen ESDO 1.

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - De Rijsenhoutse wieler-
talenten Owen Geleijn en Nils Eekhoff 
treffen elkaar aanstaande zondag voor 
de eerste keer in een wedstrijd, de 
Ronde van Drenthe. Geleijn rijdt voor 
opleidingsteam Jumbo-Visma met 
sprinter Dylan Groenewegen als enige 
toegevoegde beroepsrenner. Nils 
Eekhoff start voor Team DSM en wordt 
omringd door een mix van beloften-
renners en profs. Voor Geleijn heeft de 
race in Drenthe nóg een bijzonder 
tintje. Behalve met buurtgenoot 
Eekhoff zal hij het peloton delen met 
drie clubgenoten van WTC de Amstel: 
Groenewegen, Enzo Leijnse (DSM) en 
Victor Broex (Metec). De Ronde van 

Drenthe is dit jaar de laatste internati-
onale wegwedstrijd in Europa en kan 
gezien worden als een mini uitgave 
van Parijs-Roubaix. Het parcours telt in 
totaal zo’n twintig kilometer Drentse 
keitjes. In de slotfase moeten de 
renners bovendien drie keer de VAM-
berg beklimmen.

Ster van Zwolle
Owen Geleijn kan alvast met 
vertrouwen op een goed resultaat van 
start gaan in Drenthe. Zijn vorm is dik 
in orde, zo bleek afgelopen zaterdag 
in de Ster van Zwolle. Hij bevond zich 
in een kopgroep van 23 renners en 
finishte als vijftiende. In de slotfase 
van de race toonde Geleijn zich 
bedrijvig in de spits van de race. Hij 

Geleijn en Eekhoff samen aan 
de start bij Ronde van Drenthe

counterde diverse aanvalsacties van 
de concurrentie en waagde ook zelf 
enkele ontsnappingspogingen. Toch 
kwam het tot een sprint van de eerste 
groep, gewonnen door routinier Coen 
Vermeltfoort.

John Tromp tweede
John Tromp verzekerde zich zaterdag 
in Tiel van de tweede plaats in de 
eindstand van de nationale vetera-
nencompetitie categorie 60-plus. In 
de voorlaatste race van het jaar 
maakte Tromp deel uit van een 
kopgroep van zes renners. Alleen nati-
onaal kampioen Ron Paffen was in de 
eindsprint sneller dan de Aalsmeerder. 
Jytte Timmermans, ook Aalsmeer, 
kwam in de afgelopen zondag 
begonnen Amsterdamse crosscompe-
titie in het Twiske als negende over de 
streep bij de jeugd en nieuwelingen. 
Ze was het eerste aankomende meisje. 








