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Ambtelijke samenwerking Amstelveen wordt stopgezet

De magie is op: Aalsmeer 
gaat zelfstandig verder

Tijdens de raad is dit o�  cieel en 
unaniem besloten. De gemeen-
teraad heeft het college middels 
een gezamenlijke motie opgedra-
gen de gemeente Amstelveen te 
laten weten dat Aalsmeer uit de 
‘Centrumregeling ambtelijke sa-
menwerking Aalsmeer-Amstel-
veen’ stapt, uiterlijk met ingang 
van 1 januari 2022. Ook hebben 
burgemeester en wethouders de 
opdracht gekregen om een ver-
kenning te starten naar andere, 

Aalsmeer - “Een nieuw historisch moment voor Aalsmeer”, zo zei 
wethouder Robert van Rijn donderdag 17 oktober aan het einde 
van de bijzondere, extra raadsvergadering. Eén onderwerp stond 
op de agenda: De ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Na 
zeven jaar huwelijk is de magie op en hebben het college en de 
fracties besloten op zoek te gaan naar nieuwe kansen.
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AFSLUITING OOSTEINDERWEG DIT WEEKEND 
WEGENS ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN

Komend weekend van vrijdag 25 oktober 20.00 uur tot zon-
dag 27 oktober 20.00 uur vinden er asfaltwerkzaamheden 
plaats op het gedeelte tussen Oosteinderweg nummer 437 
tot aan de Noordpolderweg. Hierdoor is dit gedeelte vol-
ledig afgesloten voor al het wegverkeer. Voor deze werk-
zaamheden is een eventuele uitloop tot maandagochtend 28 
oktober 05.00 uur. Er is hierbij gekozen om de asfaltwerk-
zaamheden in het weekend en de nacht uit te voeren. De 
woningen en bedrijven zijn dan uitsluitend in het afgesloten 
gedeelte te voet bereikbaar. Bewoners en bezoekers kunnen 
hun auto in deze periode buiten het werkgebied parkeren.

Maandag 9 september is gestart met de reconstructiewerk-
zaamheden Oosteinderweg tussen de Mr. Jac. Takkade en 
de Noordpolderweg. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd. De planning is dat alle werkzaamheden vrijdag 
8 november klaar zijn. 

Werkzaamheden aan de Machineweg 
(tussen Aalsmeerderweg en Middenweg)
Omdat voor de werkzaamheden aan de Oosteinderweg groot 
materieel nodig is wordt dit materieel ook gelijk gebruikt 
om in dit zelfde weekend van vrijdag 25 oktober (vanaf ca. 
22.00 uur) tot zaterdag 26 oktober (tot ca. 20.00 uur) as-
faltreparaties uit te voeren aan de Machineweg tussen de 
Aalsmeerderweg en de Middenweg. 

Voor beide werkzaamheden geldt een omleidingsroute. 

Inlichtingen bij de gemeente
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast tij-
dens deze werkzaamheden. Mocht u vragen hebben kunt 
u contact opnemen met toezichthouder de heer T. Ko-
nijn, bereikbaar op: 06-47291419 of directievoerder de 
heer J. Overbeek, bereikbaar op: 06-26070605. De uit-
gebreide informatie met fasering en planning staat op:  
www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering. 
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Aalsmeer: Omg. Oosteinderweg (185 kranten)

HERDENKINGSBIJEENKOMST 
“SAMEN ROND LICHTJES EN NAMEN” 
OP BEGRAAFPLAATS AALSMEER

Op zondag 3 november om 16.00 uur vindt de traditio-
nele herdenkingsbijeenkomst plaats in de aula van be-
graafplaats Aalsmeer.

Wij herdenken - met lichtsymboliek - 
uw overleden dierbare(n)

Voorganger Susan van Agten zal de middag begeleiden en 
wordt ondersteund door het vrouwenensemble Davanti uit 
Aalsmeer. Tijdens de bijeenkomst leest de voorganger de na-
men van de overledenen voor en wordt er bij iedere naam 
een kaarsje ontstoken. Na afloop wordt er een kop koffie of 
thee aangeboden en is iedereen in de gelegenheid om de 
graven van hun overleden dierbaren te bezoeken.

De herdenkingsbijeenkomst is vrij toegankelijk 
en inlopen kan vanaf 15.30 uur.

Aanmelden kan via zorgvlied@amstelveen.nl. Graag in de 
mail vermelden met hoeveel personen u de bijeenkomst  
“Samen rond Lichtjes en Namen” wilt bijwonen. 

Kaars opsteken voor een dierbare
Vanaf vrijdag 25 oktober starten de herdenkingsweken op 
begraafplaats Aalsmeer. In deze periode rond Allerzielen 
kunnen belangstellende op een speciale plek vlakbij de 
ingang een kaarsje branden en een kaartje schrijven met 
een herinnering of groet voor hun overleden dierbare(n).  
De herdenkingsweken eindigen op maandag 11 november.

Begraafplaats Aalsmeer ligt aan de Ophelialaan 232A te 
Aalsmeer en is in beheer van begraafplaats Zorgvlied.

gelijkwaardige samenwerkings-
vormen.

Zelfstandigheid verstevigen
De raad is van mening dat de hui-
dige samenwerking op deze wij-
ze niet langer kan voortbestaan, 
de tijd is aangebroken om nieu-
we keuzes te maken die de zelf-
standigheid van Aalsmeer ver-
stevigen en balans aanbrengen 
in een andere vorm van samen-
werking met Amstelveen. Waar 
Amstelveen een voorstander is 
van een bestuurlijke fusie, is die 
voor Aalsmeer uitgesloten, “Niet 
aan de orde”, aldus de fracties. 
“Aalsmeer is en blijft een zelfstan-
dige gemeente.”

Niet voortmodderen
Al geruime tijd zijn er zorgen 
over de oplopende kosten (van 
10 naar inmiddels 20 miljoen) en 
het ontbreken van sturing en re-
gie. “Wij gaan op zoek naar ande-
re, wel gelijkwaardige samenwer-
kingen”, aldus wethouder Robert 
van Rijn. “Het rapport zegt niet 
voortmodderen, daar houden wij 
van het college ook niet van. We 
willen onze beide benen op de 
grond houden, ook qua � nanci-
en.” De wethouder wees de frac-
ties er op dat er � nanciële conse-
quenties aan de motie (uittreden 
en zoektocht naar andere part-

ners) verbonden zullen zijn, maar 
dit was voor de fracties geen re-
den om alsnog ‘nee’ te zeggen. Bij 
het stemmen gingen alle handen 
de lucht in: ‘Dag Amstelveen’.

Gelijkwaardig
Het is overigens natuurlijk niet zo 
dat de band met Amstelveen de-
� nitief verbroken wordt. Met de 
huidige vorm van ambtelijke sa-
menwerking wil Aalsmeer niet 
verder. Mogelijk komen de twee 
gemeenten tot een overeen-
komst waarbij Aalsmeer en Am-
stelveen wel gelijkwaardige part-
ners worden. “Want”, zo zei wet-
houder Robert van Rijn: “Met de 
ambtenaren op de afdelingen is 
altijd goed samengewerkt. Het 
wringt op bestuurlijk en direc-
tie niveau.” De wethouder com-
plimenteerde tot slot alle fracties 
dat ze qua uitdrukkingen heel 
professioneel zijn gebleven. Er is 
geen reactie gegeven op de aan-
tijgingen vanuit Amstelveen.

Op avontuur
De extra raadsvergadering is 
goed bezocht. Het zat vol op 
de publieke tribune. “Het on-
derwerp leeft ook bij alle inwo-
ners”, concludeerden de fracties 
en het college. Na a� oop klonk 
geen applaus (dat mag niet), 
maar er werd wel goedkeurend 
geknikt. Aalsmeer gaat op avon-
tuur. “Het past bij het karakter van 
Aalsmeer: Doen”, aldus de tre� en-
de woorden van de heer Van der 
Zwaag van de VVD.

Door Jacqueline Kristelijn

Veel sigaretten weg na 
inbraak in supermarkt
Aalsmeer - Op woensdag 16 ok-
tober is tussen drie en vier uur ‘s 
nachts ingebroken bij een super-
markt aan de Aalsmeerderweg. 
Met twee grote keien hebben de 
dieven een raam ingegooid. Op 
camerabeelden is te zien dat na-
dat het raam kapot is gemaakt er 
drie mannen naar binnen hollen. 
De drie gaan direct richting de in-
formatiebalie, waar onder ande-
re sigaretten verkocht worden. 
Er worden twee deuren openge-
broken, waarna rijkelijk gegraaid 
wordt naar sigaretten. In de mist 
overigens, want het rookalarm 
werd door het forceren van de 
deuren in werking gezet. De po-

litie kreeg van een bewoner een 
melding dat het alarm van de 
winkel was afgegaan en er op de 
nabije kruising een verdacht bus-
je stond. Agenten zijn direct ter 
plaatse gegaan, maar het bus-
je en de daders waren al weg. De 
grond bij de balie van de super-
markt lag bezaaid met pakjes si-
garetten, maar de buit is vast 
groter. In totaal zijn negen plan-
ken met pakjes sigaretten leeg-
gehaald. De politie heeft een 
buurtonderzoek gehouden, maar 
hoopt nog meer getuigen te mo-
gen spreken. Meer informatie? De 
politie hoort het graag via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.350

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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Kerkdiensten
 Zondag 27 oktober

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst. Spreker: 
Wilfred Kols. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
ds. J. Nutma en 16.30u. met 
ds. J.A.C. Weij, gez. dienst in 
Lichtbaken, Rijsenhout. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Leo Bakker. Col-
lecte: MCC Malaa, Kenia. Op-
pas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. R. v/d Weg uit Uithoorn.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. W.H.B. 
ten Voorde uit Nunspeet. Or-
ganist: H. van Noord. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Theo Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 

Om 10u. Jeugddienst. Baby-
oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Vertaling 
in het Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. P.J. 
Weij uit Hardinxveld Giessen-
dam en 16.30u. met ds. J. Weij,  
gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering in Kloosterhof met 
A. Blonk. Zondag om 9.30u. 
Eucharistieviering en om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
- Zondag 16u. Dienst. Voorgan-

ger: Mgr. Dr. Dirk Jan Schoon, 
bisschop van Haarlem. Or-
gel: Eveline Jansen. Lezingen: 
Lisette Visser-Moleman en 
Maaike McCurdy.

- Roemeens-orthodoxe Paro-
chie: Zondag 9u. Utrenia en 
1030u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. C.J. Jonkheer uit Oude 
Wetering. Bevestiging ambts-
dragers. 

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

Zondag 10u. Dienst met mw. 
ds. M.J. L. de Waal uit Vijfhui-
zen.

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

Zondag 11u. Dienst o.l.v. paro-
chianen m.m.v. gelegenheids-
koor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 28 oktober om 
20u. met ds. Ab Agtereek.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 29 
oktober om 20u. Hoite Slagter 
over ‘Het getuigenis van Chris-
tus in de Psalmen’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Op 9 november in Ontmoetingskerk
Concert Amsterdam Staff 
Songsters in Rijsenhout
Rijsenhout - De Amsterdam Sta� 
Songsters is het toonaangevende 
koor van het Leger des Heils, sa-
mengesteld uit heilssoldaten uit 
heel Nederland. De naam Amster-
dam Sta� Songsters is de o�ciële 
benaming en stamt uit de tijd dat 
het hoofdkwartier van het Leger 
des Heils was gevestigd in Am-
sterdam. Tegenwoordig staat het 
hoofdkwartier in Almere. Op de-
ze locatie repeteert het koor we-
kelijks op vrijdagavond. Eén keer 
per maand trekt het koor een 
weekend het land in om naast 
concerten ook optredens te ver-
zorgen in tehuizen, opvangcen-
tra, gevangenissen, etc. 

Oud-papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op zaterdag 26 ok-
tober zullen de leden van de Ont-
moetingskerk en Handboogver-
eniging Target weer oud papier 
ophalen in Rijsenhout. Vanaf 9.30 
uur kunnen de bewoners van Rij-
senhout het oud papier gebun-
deld of in dozen/kratten aan de 
weg zetten. Probeer rekening te 
houden met het feit dat de gro-
te vrachtauto’s niet zo wendbaar 
zijn. De ophaalauto’s zullen on-
geveer 9.30 uur vertrekken bij de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2. 
Het oud papier mag eventueel ook 
naar het startpunt aldaar gebracht 
worden. De leden van de Ontmoe-
tingskerk en HBV Target zeggen al-
vast dank voor de medewerking.

Speciale dienst 
Oud Kath.kerk

Aalsmeer - Op zondag 27 okto-
ber begint om 16.00 uur een spe-
ciale dienst in de Oud Katholieke 
kerk aan de Oosteinderweg 394. 
Voorganger is Dirk Jan Schoon, 
bisschop van Haarlem, het orgel 
wordt bespeeld door Eveline Jan-
sen en Maaike McCurdy en Lisette 
Visser-Moleman verzorgen de le-
zingen. Iedere belangstellenden 
is van harte welkom. 

Intrededienst 
Paul Thimm

Aalsmeer - Dominee Paul Thimm 
is vanaf 1 november aanstaan-
de de nieuwe predikant van 
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer. Op zondag 10 novem-
ber wordt de intrededienst ge-
houden en belangstellenden zijn 
van harte welkom. De dienst be-
gint om 14.30 uur in de Doops-
gezinde Kerk aan de Zijdstraat 
55. Vanaf 14.00 uur staan ko�e 
en thee klaar. Na a�oop van de 
dienst zal er gelegenheid zijn om 
dominee Paul Thimm te felicite-
ren en elkaar te ontmoeten. 

Week tegen de eenzaamheid
Gezellige middag met de 
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - In de week van 25 
september tot 4 oktober was het 
de week tegen eenzaamheid. 
Tien jaar geleden is Coalitie Er-
bij opgericht en een samenwer-
kingsverband aangegaan met 
maatschappelijke organisaties 
zoals de Zonnebloem, het Oude-
renfonds, Leger des Heils en Hu-
manitas om te kijken hoe zij een-
zaamheid landelijk onder de aan-
dacht kunnen brengen en iets 
te organiseren wat mensen sa-
men brengt. Ook de Riki Stich-
ting zet zich in voor de ouderen 
en vindt het belangrijk om ook 
aandacht te besteden aan een-
zaamheid onder jong en oud. De 
Riki Stichting heeft dan ook aan 
de Zonnebloem Kudelstaart ge-
vraagd of zij iets wilde organise-
ren voor de ouderen. Daar heeft 
de Zonnebloem uiteraard gehoor 
aan gegeven. Op woensdag 2 ok-
tober werden 70 gasten hartelijk 
ontvangen door de vrijwilligers 
van de Zonnebloem. Nadat ieder-
een was voorzien van een kopje 
ko�e/thee met cake vertelde de 
voorzitter waarom de week te-
gen eenzaamheid zo belangrijk is 
en daar veel aandacht aan moet 
worden besteed. 
De vrolijke noot van deze mid-
dag werd verzorgd door het Ko-

ninklijk NVVH Vrouwennetwerk 
door middel van een alternatie-
ve modeshow. Zij maken kleding-
stukken van theezakjes, afzet-
lint, plastic zakken, oude dekens, 
kortom van vele materialen ma-
ken zij mooie creaties. Heel bij-
zonder vonden de mensen het 
dat je van zoveel materialen zul-
ke mooie dingen kan maken, zij 
moesten dan ook tijdens de mo-
deshow aan alles even voelen en 
kijken hoe alles was gemaakt. Tij-
dens de pauze werden de men-
sen voorzien van een hapje en 
drankje en hadden zij even de tijd 
om met elkaar een praatje te ma-
ken voordat het tweede deel van 
de modeshow weer begon.
Om 17.00 uur kwam er einde aan 
deze gezellige middag en wer-
den de gasten die niet zelfstandig 
konden komen en waren opge-
haald door de vrijwilligers, weer 
naar huis gebracht.
Dankzij de �nanciële steun van 
de Riki Stichting kon de Zonne-
bloem Kudelstaart deze middag 
organiseren. Zij zijn de Riki Stich-
ting erg dankbaar dat zij door 
hun steun iets extra’s kunnen 
doen voor de gasten en zo ook 
aandacht hebben kunnen beste-
den aan de week tegen eenzaam-
heid.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - Op vrijdag 25 oktober 
wordt weer een Taizégebed ge-
houden. De broeders van Taizé zijn 
vooral in Frankrijk met hun vierin-
gen een begrip. Zoals ook gebrui-
kelijk in de oecumenische broeder-
schap van Taizé zullen tijdens het 
gebed eenvoudige liederen, ge-
bed, bijbeltekst en stilte elkaar af-
wisselen. Karmel Aalsmeer aan de 
Zwarteweg 36 heeft een kleine ka-
pel in huis. Zij stelt deze kapel open 
om met elkaar een meditatieve vie-
ring te houden vanaf 20.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Aardig misschien 
om eens mee te vieren! Welkom.

DB op zoek naar 
hondentrainers

Aalsmeer - Voor de Gehoorzame 
Huishond School in Aalsmeer is de 
Dierenbescherming op zoek naar 
hondentrainers. Ben jij een ech-
te hondenliefhebber en lijkt het 
je leuk om een grote diversiteit 
aan honden te trainen? Op dins-
dagavond 29 oktober is er een 
voorlichtingsavond waarin ver-
teld wordt over de werkwijze van 
de Gehoorzame Huishond School. 
De functie van hondentrainer 
is op vrijwillige basis en een be-
schikbaarheid van 8 uur per week 
wordt gevraagd. De voorlichtings-
avond van 19.30 tot 21.30 uur is 
gratis en geheel vrijblijvend. Aan-
melden kan via info.regionoord-
west@dierenbescherming.nl. 
Adres: Beethovenlaan 122.

Op zaterdag 9 november komt 
het koor naar Rijsenhout en geeft 
vanaf 20.00 uur een concert in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2. 
Het repertoire van de Amster-
dam Sta� Songsters is zeer af-
wisselend, van moderne gospel 
tot klassieke koormuziek, maar 
met de altijd terugkerende bood-
schap dat God ieder mens lief-
heeft. Het koor heeft een bege-
leidingsgroep bestaande uit pi-
ano, bas en drums. De muzika-
le leiding is in handen van Roel 
van Kesteren. Algemeen leider is 
majoor Caroline Roos. De entree 
voor het concert in Rijsenhout is 5 
euro per persoon. Kaarten reser-
veren kan via Songsters@pknrij-
senhout.nl of bel 06- 51535056.

Oost-Inn: Inloop 
en Taal-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 30 ok-
tober wordt van 9.30 tot 11.30 uur 
weer een inloop en ontmoeting 
gehouden bij de Oost-Inn. Ook ’is 
er van 9.30 tot 10.30 uur de Taal-
Inn. Komt u uit het buitenland en 
wilt u het Nederlands beter leren 
verstaan, spreken en schrijven? 
Kom dan meedoen. Belangstel-
lenden zijn hartelijk welkom bij 
deze activiteiten in de Oost-Inn 
in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of 
kijk op hervormdaalsmeer.nl.

2.481 Euro voor 
Nierstichting

Kudelstaart - De jaarlijkse collec-
te voor de Nierstichting heeft dit 
jaar in Kudelstaart een totaalbe-
drag van 2.481 euro opgeleverd. 
Vrijwilligers van de stichting gin-
gen in de week van 15 tot en met 
21 september langs de deuren 
in het dorp om geld op te halen. 
Met het geld zet de Nierstichting 
zich in om mensen met een nier-
ziekte niet alleen in leven te hou-
den, maar ook een leven te ge-
ven. Volgend jaar helpen met col-
lecteren? Neem dan contact op 
met Nel Stolwijk via 0297-322460.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 25 ok-
tober is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is van harte welkom, ook kaar-
ters die geen maat hebben, in buurt-

huis Hornmeer aan de Dreef 1. De 
aanvang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor ko�e, thee en in-
schrijving. Het klaverjassen op vrij-
dag 18 oktober is gewonnen door 
Gerard Presser met 5355 punten. 
Op twee Wil Jak met 5347 punten 
en plaats drie voor Frits de Jong met 
5149 punten. De poedelprijs was 
voor Piet Gortzak met 3643 punten.









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 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (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, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

O�ciële Mededelingen
24 oktober 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
vr. 08.30-12.30 uur

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 
Bereikbaar 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: infobu@noord-holland.nl

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

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

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.

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

Djordjević R. 29-10-1987 17-10-2019
Ivanāne L. 17-09-1999 14-10-2019
Pudāns A. 28-07-1992 14-10-2019
Samipersad S.R. 29-09-1986 14-10-2019
Skawska U.S. 22-08-1988 14-10-2019
Szara D.S. 11-07-1992 14-10-2019
Trott S.F. 09-06-1968 17-10-2019
Walczak K. 30-09-1992 14-10-2019

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.

OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN TE VERWIJDEREN

Aan de Uiterweg 27, Aalsmeer bij ‘t Drijfhuis (het gemeentelijk 
opslagdepot van de gemeente Aalsmeer) liggen al geruime 
tijd twee zeilboten. Kleur: blauw wit, ongeveer 9 meter lang. 
En een zeilboot van ongeveer 6 meter lang, zwarte boeg en wit 
dek, die ter hoogte van het Starteiland lag. De eigenaren van 
deze boten zijn onbekend.

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

Volgens artikel 1 van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken door 
de beheerder van het openbaar water worden opgeruimd, 
zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor even-
tueel toegebrachte schade. Deze schepen liggen al geruime 
tijd aangemeerd in het opslagdepot. De gemeente is voorne-
mens deze vaartuigen uit het openbaar water te laten lichten, 
mee te laten voeren en of op te laten slaan dan wel te laten ver-
nietigen. Artikel 5.29 en 5.30 van de AWB zijn van toepassing. 
Dit betekent dat de gemeente deze vaartuigen na 13 weken 
mag verkopen of laten vernietigen. De eigenaren krijgen de 
gelegenheid hun vaartuig te verwijderen van het gemeentelijk 
opslagdepot vóór 22 november 2019. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de gemeente Aalsmeer, afdeling 
VH, Vaarwegbeheer via telefoonnummer (0297) 387575. Stam-
nummer: 38403.

VERGADERING DONDERDAG 31 OKTOBER 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 31 oktober 2019, in de raadzaal van het gemeente-
huis 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 26 september 
   2019
   4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
   5.  Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUK

20.05 R-2 Verklaring van geen bedenkingen 
  Herenweg 60
 R-3 Exploitatieplan Polderzoom 2e fase 
 R-4 Bestemmingsplan Polderzoom 2e fase
 R-5 Controleprotocol voor de 
  accountantscontrole jaarrekening 2019, 
  inclusief normenkader
 R-6 Invoeren inzameling metalen 
  verpakkingen (blik) en drankkartons 
  bij het plastic verpakkingsafval

  BEHANDELSTUK

20.10 R-7 Centrumvisie Aalsmeer
20.55 R-8 Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp
21.25  Vragenkwartier

  SLUITING 

KENNISGEVING – OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL – BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK 
GEBIED OOST TE AALSMEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer enerzijds en de heer J. Bras-
pennincx en de heer P.H. van Willegen anderzijds, een overeen-
komst tot kostenverhaal is gesloten met betrekking tot het in 
ontwikkeling brengen van het perceel Machineweg naast 295 
te Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te werken aan het 
in procedure brengen van een wijzigingsplan dat de realisatie 
van één woning mogelijk maakt. Een zakelijke beschrijving van 
de overeenkomst ligt vanaf heden ter inzage bij de publieks-
balie in het raadhuis te Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen en de publieksbalie in het gemeentehuis te Aals-
meer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

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.
-  Aalsmeerderweg achter 156, 1432 CV, (Z19-063342), het 

vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bou-
wen schuur 

-  Aalsmeerderweg achter 154a, 1432 CV, (Z19-063339), het 
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bou-
wen schuur 

-  Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z19-063197), het bouwen van 
een gezondheidscentrum (apotheek met huisartsen) met 
daarboven 6 appartementen 

-  Legmeerdijk 281, 1432 KC, (Z19-063173), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 

-  Irenestraat tegenover 14-28, (Z19-062895), het uitbreiden 

van de bouwplaats t.o.v. de reeds verleende vergunning 
Z19-054611 

-  Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z19-062875), het slopen 
van de twee bestaande keukendoorvoeren en het aan-
brengen van nieuwe bouwkundige opstanden en hard-
steen afdekking op het waterdichte dak (rijksmonument) 

-  Doelstraat 13, 1433 DA, (Z19-062862), het aanleggen van 
een in- en uitrit naar een parkeertuin aan de voorzijde van 
de woning 

-  Laurierhof bouwnrs 1 t/m 44, Sectie C 7165, (Z19-062138), 
het bouwen van 44 appartementen 

-  Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-061925), het realiseren 
van een hekwerk rondom de erfgrens 

-  Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-061835), het 
kappen van 12 waardevolle bomen t.b.v het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer 

-  Langs de Burgermeester Kasteleinweg, (Z19-061736), het 
kappen van 17 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer 

-  Uiterweg 93, 1431 AC, (Z19-061545), het plaatsen van 2 
halfronde dakkapellen in een rieten kap t.b.v. meer (spui) 
ventilatie en daglicht 

-  Nabij Hollandweg/Middenweg, Sectie B 5971, (Z19-
061492), het bouwen van een bedrijfsruimte 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-059531), het realiseren 

van een klimtorenpark Verzonden: 21 oktober 2019
-  Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-044769), het 

kappen van 31 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Toelichting: Deze aan-
vraag is ingetrokken omdat er 2 nieuwe aanvragen voor 
dit project zijn ingediend. Binnenkort is hier ook een infor-
matieavond voor gepland. Verzonden: 18 oktober 2019

- Einsteinstraat 83, 1433 KJ, (Z19-059926), brandveilig ge-
bruik t.b.v. pizzeria La Bella Vita Verzonden: 15 oktober 
2019

- Aalsmeerderweg 256, 1432 CW, (Z19-058155), het maken 
van een uitbouw aan de achtergevel van de woning. Ver-
zonden: 11 oktober 2019

Vervolg op volgende blz.

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 
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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:
-  Machineweg 293, 1432 ES, (Z19-051363), het maken van 

een nieuwe in- en uitrit over een watergang. Verzonden: 
18 oktober 2019

-  Dorpsstraat 32, 1431 CD, (Z19-045279), het transformeren 
van een bestaand winkelpand en woning naar 7 apparte-
menten. Verzonden: 18 oktober 2019

-  Einsteinstraat 107, 1433 KJ, (Z19-051328), het inrichten van 
een bouwterrein met container, schaftkeet en toilet t.b.v. 
van sloopwerk van de voormalige Rabobank. Verzonden: 
18 oktober 2019

-  Aalsmeerderweg 92, 1432 CT, (Z19-050482), het realiseren 
van een aanbouw aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 15 oktober 2019

-  Oosteinderweg 262, 1432 BC, (Z19-047064), het vervan-
gen van de houten brug door een betonnen brug. Verzon-
den: 15 oktober 2019

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:
-  Langs de Burgermeester Kasteleinweg, (Z19-061736), het 

kappen van 17 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Verzonden: 24 oktober 
2019

-  Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-061835), het 
kappen van 12 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Verzonden: 24 oktober 
2019

-  Sportlaan 43, 1431 HW, (Z19-035100), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van kleedruimtes met 
douche en bergruimte. Verzonden: 18 oktober 2019

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028873), het aanleggen van watergangen in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 18 oktober 2019

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028868), het aanbrengen van beschoeiing in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 18 oktober 2019

-  Praamplein 4, 1431 CV, (Z19-055531), het vervangen van 
handelsreclame. Verzonden: 16 oktober 2019

GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Machineweg 222, 1432 AV, (Z19-039568), het afwijken van 

het bestemmingsplan ten behoeve van het wijzigen van 
het gebruik van een deel van het bedrijfspand naar een 
woning. Verzonden: 18 oktober 2019

MELDINGEN AKKOORD 
-  Einsteinstraat 83, 1433 KJ (Z19-061022), het starten van 

een inrichting La Bella Vita

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.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Wim Kan Dreef 4 (Z19-062588) Bokbier- & Wijnproeverij 

voor 5 verenigingen op 2 november 2019, ingekomen 
  15 oktober 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Ophelialaan 139, 1431HD (Z19-051448) Foodmaster King 

Lao, verzonden 15 oktober 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u 
een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 139, 1431HD (Z19-051448) Foodmaster King 

Lao, verzonden 15 oktober 2019

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (VERLEEND)* 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van 
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Clee�kade 15 (Z19-054410) Casino Sevens Aalsmeer, 

verzonden 18 oktober 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Zijdstraat (Z19-062122) Wintermarkt op 14 december 

2019, melding akkoord 17 oktober 2019
- Chrysantenstraat 43 (Z19-062794) Laatste werkdag op 30 

december 2019, melding akkoord 21 oktober 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten 
ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Linksbuiten-

straat

TER INZAGE

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Jachthaven De Aardbei 
te Aalsmeer (Z-2016-032417) met betrekking 
tot het in ontwikkeling brengen van het per-
ceel Uiterweg 116A te Aalsmeer

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machine-
weg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) 
met betrekking tot het in ontwikkeling bren-
gen van het perceel Machineweg naast 293 
te Aalsmeer

t/m 31-10-19 Vaststellingsbesluit ‘Uiterweg-Plasoevers 
2005 - Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bij-
behorende stukken, waaronder het vast-
gestelde wijzigingsplan en het besluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-
2018/008158)

t/m 31-10-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark 
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

t/m 08-12-19 Besluit herziening Welstandsbeleid (Z-
2018/051216) met bijbehorende stukken

t/m 06-12-19 Nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in 
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e 
herziening” met bijbehorende stukken (Z-
2018/051216)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Diverse officiële momenten tijdens jaarlijkse korpsavond

Twee jubilarissen bij de 
Brandweer van Aalsmeer
Aalsmeer - De jaarlijkse korps-
avond van Brandweer Aalsmeer 
vond vrijdag 18 oktober plaats. 
Er zijn deze avond, waar altijd de 
wederhelften ook welkom zijn, 
bloemen uitgereikt aan de vijf 
nieuwe brandweermannen, di-
ploma’s overhandigd, decoraties 
opgespeld voor bevorderingen 
en twee jubilarissen zijn in het 
zonnetje gezet.
De korpsavond werd bijgewoond 
door, voor het eerst, burgemees-
ter Gido Oude Kotte en de nieu-
we commandant van Amster-
dam Amstelland, Tijs van Lies-
hout. Zowel de eerste burger als 
de commandant noemden het 

korps Aalsmeer bijzonder. Onder-
ling wordt lief en leed gedeeld en 
de inzet en bereidheid van allen 
om hulp te bieden is groot. Op dit 
moment bestaat korps Aalsmeer 
uit 44 actieve en representatieve 
leden en van hen wordt veel ge-
vraagd. Clustermanager Wilfred 
van Randwijk beaamde dit: “Het 
begint steeds meer op werk te lij-
ken, terwijl het wel leuk moet blij-
ven als vrijwilligersjob.” De jaar-
lijkse korpsavond is een ontspan-
nen en gezellig samenzijn, waar 
de waardering voor elkaar ook 
duidelijk voelbaar is. “Wat een 
fantastische sfeer”, merkte bur-
gemeester Oude Kotte op. Al een 

druk jaar heeft korps Aalsmeer 
achter de boeg. Van Randwijk 
noemde onder andere de grote 
brand in de Urbanuskerk, de lan-
delijke 112 storing, vier milde en 
één grote brand in Aalsmeer en 
de mijlpaal van 450 huisbezoe-
ken in april. Inmiddels zijn al 690 
woningen bezocht en voorzien 
van een (gratis) rookmelder. 
Naast de uitrukken bij brand en 
ongevallen (nu al 270 in totaal), 
verleent de brandweer ook bij-
stand bij evenementen (“en dat 
zijn er veel in Aalsmeer”, aldus 
Van Randwijk) en wordt acte de 
présence gegeven bij speciale ac-
tiviteiten en goede doelen. 

De vijf nieuwe brandweermannen: Jan de Bruin, Reno Geelkerken, Jan Willem Hansen, Dirk Schenk en Maurice 
Zandvliet met rechts Wilfred van Randwijk en achter jubilaris Rik Jonkman.

Rik Jonkman al 30 jaar in het 
brandweervak. 

Nieuwe leden en diploma’s
Nieuwe vrijwilligers zijn dus al-
tijd welkom en daarom is korps 
Aalsmeer blij dat liefst vijf nieu-
we brandweermannen in spé 
zich gemeld hebben en enthou-
siast aan hun opleiding zijn be-
gonnen. Tijdens de korpsavond 
zijn de ‘nieuwen’ in het zonnetje 
gezet met bloemen en aan Jan de 
Bruin, Reno Geelkerken, Jan Wil-
lem Hansen, Dirk Schenk en Mau-
rice Zandvliet is aanstelling in tij-
delijke dienst gegeven. De vrijwil-
ligers van het korps staan nooit 
stil, na iedere opleiding wordt 
verder geleerd en gespeciali-
seerd. Ferry Grob en Coen van der 
Wal hebben het Manschap A di-
ploma uitgereikt gekregen, even-
als de bevordering naar Man-
schap en de aanstelling in vas-
te dienst. Paul Hoek is bevorderd 
naar Bevelvoerder en kreeg het 
bijbehorende diploma en bloe-
men in handen. Diploma’s, verge-
zeld van bloemen, zijn ook over-
handigd aan Bart van der Boon 
(chau�eur klein), Raf Klakurka 
(chau�eur groot), Andrew Pom-
merel (ploegchef ), Anco Pothui-
zen (instructeur) en Stefan Ver-
beek (eveneens instructeur). 
20 en 30 Jaar
De vrijwilligers van korps 
Aalsmeer zijn trouw en daarom 
mogen ieder jaar weer heren en 
dames onderscheiden worden 
voor een jubileum. Dit keer klonk 
applaus voor Johan van Mont-
foort (20 jaar) en Rik Jonkman 
(30 jaar). Johan van Montfoort 
is al twintig jaar brandweerman, 
begonnen in Uithoorn en nu al-
weer tien jaar actief bij het ‘echte 
korps’ Aalsmeer. Johan kreeg ook 
de pechprijs. Een grote beker als 
troost na twee hernia’s kort ach-
ter elkaar. Gelukkig is ‘de man 
van de zeer stevige handdrukken’ 
(bankschroe�es) hiervan hersteld 
en is hij weer actief als handha-
ver en vrijwillige brandweerman. 
Nog langer in het vak zit Rik Jonk-
man, dertig jaar geleden meldde 
hij zich bij de brandweer in Am-
sterdam. Sinds 2016 is hij coördi-
nator bij de kazerne in Aalsmeer. 
Volgens clustermanager Wilfred 

Johan van Montfoort twintig jaar bij Korps Aalsmeer.

van Randwijk begrijpt Rik de taal 
van de brandweer, is hij een lo-
pende almanak op brandweer-
gebied, een goede verbinder en 
heel collegiaal. 
Na deze gezellige ontspanning, 
wacht de komende maanden 
weer inspanning. Hopelijk na-
tuurlijk niet, maar clustermanager 
Wilfred van Randwijk denkt dat 
het aantal van 300 uitrukken ook 
dit jaar gehaald gaat worden... 
Succes heren en dames en bij de-
ze nog maar een keer namens al-
le inwoners: Bedankt voor jullie 
geweldige inzet en hulpvaardig-
heid!
Door Jacqueline Kristelijn
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24 OKTOBER

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Kaartmiddag 55+ in ‘t Middel-
punt, Wihelminastraat vanaf 
13.30u.

 Hardcore Reload Kroegsessie 
met dj’s in N201, Zwarteweg 
van19 tot 23u.

 Sjoelcompetitie Rijsenhout in 
dorpshuis De Reede, Schouw-
straat vanaf 19.30u.

25 OKTOBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

wers’ in Flower Art Museum, 
Kudelstaartseweg. Open: Vrij-
dag, zaterdag en zondag 11 
tot 17u.

 Koppelkaarten bij Buurtver-
eniging Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Vogelshow Vogelvrienden in 
De Baccara, Baccarastraat. Vrij-
dag open 20 tot 22u. Ook za-
terdag 10 tot 20u. en zondag 
10 tot 15u.

 Darts Ranking in café de Gou-
wetéén, Dreef vanaf 20.30u.

26 OKTOBER
 Biljarttoernooi bij café Sport-

zicht, Sportlaan. Zaterdag en 
zondag 27 oktober vanaf 10u.

 Verkoop kaarten voor revue 
Toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis van 11 tot 13u.

 Expositie ‘100 jaar Fok-
ker’ in Crash Museum In fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Open 11 tot 16u en woensdag 
13 tot 16u. 

 Opening nieuwe expositie 
‘Gezien in het Singer’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat om 16u. 
Te zien t/m 8 december. Don-
derdag t/m zondag 14-17u.

 ZABO zaalvoetbal ronde 3 in 
Proosdijhal Kudelstaart, 19u.

 Film ‘The Favourite’ in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.

 Optreden Colourful Minds in 
café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21.30u.

27 OKTOBER
 Watertoren langs Westeinder 

open van 13 tot 17u.
 Americana concert met zan-

ger en gitarist Tim Grimm in 
Oude Veiling vanaf 15u.

 Jazz op de Nieuwe Meer met 
Mariëlle Koeman en Jos van 
Beest vanaf 16u.

 Tribute to the Police in The 
Shack, Oude Meer (uitver-
kocht).

 Concert Sarah Liberman bij 
Levend Evangelie Gemeente, 
Aalsmeerderbrug vanaf 20u.

28 OKTOBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

  Competitie Bridgeclub ‘t 
Rondje in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 19.30u.

29 OKTOBER
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. Ook don-
derdag. Bridgen 13.30 tot 16u.

 Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein.

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Kaartavond Ons Genoegen in 
‘t Kloosterhof, Clematisstraat 
vanaf 19.30u.

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

 Pubquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.

30 OKTOBER
  Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. 

 Ko�e- en spelochtend in wijk-
centrum Hofplein, Clematis-
straat, 10 tot 12u.

  Walking Football voor 60+ bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
van 10 tot 11.30u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Lezing ‘Verborgen Geschiede-
nis’ bij Zin Inn, Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat v/a 20u.

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

31 OKTOBER 
 Lezing Groei & Bloei over Sik-

kim (Himalaya) in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis vanaf 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Elektrische gitaar 
‘Richwood’ € 265,-

Westerngitaar 
‘Richwood’ € 135,-

Drumstokken 
‘Nova’ € 7,95

Uitgebreid assortiment 
kindergitaren

(1/2 en 3/4)

NIEUW:

Uitgebreid assortiment 
TIP:NIEUW:

AANBIEDING:

Zingen & Swingen op Nieuwe Meer
Zondag jazz met Mariëlle 
Koeman en Jos van Beest
Aalsmeer - Zangeres Mariël-
le Koeman komt met pianist Jos 
van Beest aanstaande zondag 
27 oktober naar de Nieuwe Meer 
aan de Stommeerweg 2. Zin-
gen & Swingen op de haven be-
gint om 16.00 uur.  Mariëlle Koe-
man heeft een klassieke zangop-
leiding, maar zingt de songs uit 
het jazz-repertoire, alsof zij daar-
mee geboren is. En in zekere zin 
is dat zo. Zij groeide op in een ge-
zin waar muziek een centrale rol 
speelde. Haar vader, zanger Hel-
muth Koeman, liet zijn dochter 
al op vroege leeftijd kennis ma-
ken met jazzmuziek en zij luister-
den samen naar legendes als Mel 
Tormé, Ella Fitzgerald en Shirley 
Horn. Vanaf haar zesde jaar ver-
tolkte ze al op haar manier, ‘jaz-
zy’ songs en begeleidde zichzelf 
daarbij op de piano. Mariëlle be-
gon op haar achttiende jaar met 

het nemen van klassiek zangles. 
Toen haar muzikale carrière seri-
euzere vormen aan ging nemen, 
verdeelde zij haar muziek in twee 
disciplines, die beide haar voor-
liefde hebben. Naast haar pas-
sie, het geven van klassieke reci-
tals, zingt zij jazz met een lyriek, 
warmte en diepte, zoals de com-
ponisten van haar zorgvuldig uit-
gekozen repertoire, het bedoeld 
moeten hebben. Haar partner en 
begeleider, de virtuoze pianist 
Jos van Beest, staat met zijn trio 
(met Erik Schoonderwoerd op 
bas en Ben Schröder op drums) 
garant voor een fantastisch swin-
gende jazzmiddag. Mis het pont-
je niet! Jazz op de Nieuwe Meer 
zondagmiddag 27 oktober om 
vier uur. Toegang: uw gift. Inlich-
tingen: Henny Essenberg, tel. 
0297-327698 en Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355.

Zaterdag weer livemuziek
Colourful minds in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 26 oktober weer een live-
band in Joppe. Colourful Minds 
komt optreden in het café aan de 
Weteringstraat. Colourful Minds 
is een (semi)-akoestisch duo en 
bestaat uit gitarist Otis Straatman 
en zangeres Lotte de Waal. 
Samen brengen ze een dyna-
misch repertoire van zowel be-
kende liedjes als wat meer al-
ternatieve nummers. Dat doen 
ze door elk nummer een eigen 
twist te geven en hun interpre-
taties van de nummers op (semi) 
akoestische wijze vorm te geven. 
Bestaande hits van onder andere 
Nothing but Thieves, RadioHead 

en Rival Sons weten ze een eigen 
jasje te geven. Colourful Minds is 
een combinatie van zuivere gi-
taarmuziek en een uniek stemge-
luid. Het optreden in Joppe in de 
Weteringstraat begint rond 21.30 
uur en de toegang is, zoals altijd, 
gratis.

Laatste werkdag 
Tevens is dit de laatste avond dat 
Edith in Joppe werkt. Helaas kan 
ze het barwerk niet meer combi-
neren met haar fulltime baan. Een 
mooie gelegenheid om zaterdag 
dus even naar een leuke band te 
komen kijken en luisteren en af-
scheid van Edith te nemen. 

Inschrijving tiende editie geopend!
Groot Aalsmeers Dictee op 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Al weer voor de tien-
de keer organiseert Stichting 
Groot Aalsmeers Dictee (SGAD) 
haar dictee. Dit taalevenement 
vindt plaats op zondag 24 no-
vember, van 13.30 tot 17.30 uur. 
Ditmaal op een andere locatie 
dan gewoonlijk: de Historische 
Tuin aan het Praamplein. Niet al-
leen de plaats van schrijven is ver-
anderd, ook het tijdstip is nieuw. 
De avonduren zijn na tien jaar 
ingeruild voor een middageve-
nement met een hapje en een 
drankje. Een veilsessie vormt het 
intermezzo tijdens deze taalmid-
dag. 

Geschiedenis en toekomst
Gestart als taalevenement in het 
‘Aalsmeers Boekhuis’ werd het 
dictee na enkele jaren verplaatst 
naar Restaurant ‘het Wapen van 
Aalsmeer’. Het tienjarig jubile-
um leent zich voor een verse lo-
catie, meende het bestuur van 
SGAD, en koos daarvoor de His-
torische Tuin uit. Het thema van 
dit jaar past daar helemaal bij: 
De geschiedenis en toekomst 
van Aalsmeer, een opmerkelijk 
dorp. Het schrijven van het dic-
tee is dit jaar in de taalvaardige 
handen gegeven van Hermen de 
Graaf, een van de deelnemers van 
het eerste uur en in dagelijks le-
ven communicatieadviseur in de 
tuinbouwsector. Over de moei-
lijkheidsgraad valt nog niets te 
zeggen; wel is zeker dat De Graaf 
enkele ‘vergeetwoorden’ zal voor-
schotelen. Net als voorgaande af-
leveringen wordt het testen van 

taalkennis gecombineerd met 
culinair genieten. Het Tuinhuis 
verzorgt een late lunch met kof-
�e of thee. Ook kunnen deelne-
mers een kijkje op de Historische 
Tuin nemen. De kosten van deel-
name bedragen €27,50. Nieuw 
dit jaar is een pin-mogelijkheid. 
U kunt echter ook contant beta-
len (liefst gepast) of het bedrag 
via overmaking voldoen: NL 34 
ING B 0796828024 (t.n.v. voorzit-
ter A. Ven). De inschrijving is ge-
opend en verloopt via taalevene-
menten@gmail.com

‘Cracks’ en teams
Net als elk jaar zijn er prijzen te 
verdienen. Zowel de liefhebbers 
als de ‘cracks’ kunnen zich binnen 
hun eigen categorie aan elkaar 
meten. Daarnaast kunnen teams 
zich inschrijven, voor het beste 
team ligt er eveneens een prijs 
klaar. Na de ontvangst met kof-
�e en thee, vanaf 13.30 uur, gaat 
om 14.00 uur het dictee van start. 
Dat duurt een uur, waarna er tijd 
is voor een hapje en drankje ge-
combineerd met een wandeling 
op ‘de Tuin’. Om 16.00 uur staat 
een ludieke veilsessie op het pro-
gramma. Als de deelnemers pau-
ze houden begint het voor het 
nakijkteam pas echt: geconcen-
treerd worden (hopelijk zo min 
mogelijk) fouten in kaart ge-
bracht. Tot slot wordt het dictee 
besproken en bekendgemaakt 
wie als beste uit de bus is geko-
men. Om 17.30 uur eindigt het 
evenement.
Foto: C. Ho�scholte

Harmonica workshop: 
Leuk en leerzaam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
19 oktober organiseerde Geor-
ge Reijnders in samenwerking 
met muziekwinkel Stage Mu-
sic Shop een mondharmonica-
workshop. Het aantal gegadig-
den voor de presentatie was gro-
ter dan verwacht en dus werd uit-
geweken naar het nabij gelegen 
café Joppe. Hier kregen de deel-
nemers uitleg en een presentatie 
en mochten daarna zelf oefenen 
op de harmonica.  Al snel klon-

ken er vrolijke deuntjes in het ca-
fé. Ter afsluiting van de workshop 
werden de deelnemers getrak-
teerd op een concert van een uur 
door George Reijnders op mond-
harmonica en hij werd bijgestaan 
door gitarist Gerrit Spaan. Vol-
gens de deelnemers was het een 
leerzame workshop en menigeen 
gaf aan zich verder te gaan be-
kwamen in dit vrolijke (handza-
me) instrument. 
Foto: Jan Joppe.

Jubileumconcert 
Denk a/d Buren
Aalsmeer - Op zondag 17 no-
vember viert ‘Denk aan de Bu-
ren’ haar 20 jarig bestaan met 
een jubileumconcert. Het con-
cert wordt gegeven in De Oude 

Veiling in de Marktstraat en be-
gint om 14.00 uur. De bezoekers 
worden getrakteerd op smartlap-
pen, levensliederen en verrassen-
de solo-optredens. 
Kaarten kosten 5 euro per stuk en 
zijn te reserveren bij de koorle-
den en via jubileumdadb@gmail.
com.

Americana Tour
Tim Grimm live 
in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 27 ok-
tober verzorgt zanger, gitarist, 
schrijver en acteur Tim Grimm 
een concert in De Oude Veiling. 
Tim treedt op in tal van clubs en 
theaters over de gehele US. Een 
buitenkans om Tim Grimm tij-
dens zijn Americana Roots Tour 
door Nederland in De Oude Vei-
ling te mogen zien optreden. Een 
aanrader! 

Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door de songwriter, gi-
tariste en zangeres Nina Lynn. 
Aanvang zondag 27 oktober om 
15.00 uur in De Oude Veiling, 
Marktstraat. Kaarten reserveren 
kan via scr@pietergroenveld.com.
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Zaterdag start kaartverkoop!
Nieuwe dansgroep doet 
mee aan de Revue
Kudelstaart - Bijna gaat het ge-
beuren: De originele en komi-
sche revue ‘Hooggeëerd Publiek’ 
wordt opgevoerd in het prach-
tig verbouwde Dorpshuis van 
Kudelstaart. Een zeer intensie-
ve periode van voorbereidingen 
is daaraan vooraf gegaan waar-
in bedenkers, decorbouwers, pro-
ductieleden, kledingteam, spe-
lers, zangers en dansers hard ge-
werkt hebben. Deze grote pro-
ductie staat onder professione-
le regie van de energieke Iris van 
Rooij uit Den Bosch. Elke week 
komt zij uit het zuiden gereden 
om de ploeg te begeleiden en de 
meest hilarische ideeën weet zij 
beeldig over te brengen. Het re-
sultaat mag er zijn, de groep is 
trots op het geheel dat zij binnen-
kort wil presenteren. Vanaf zater-
dag 26 oktober zijn de entreebe-
wijzen te koop in het Dorpshuis. 
Voor twee geluksvogels zijn er 
gratis kaarten te winnen, inclusief 
een VIP behandeling, daarover 
meer op facebook. 

Dansacts door DWF
Behalve de sketches, die zich dit 
keer grotendeels in het circus af-
spelen, wordt het publiek ook ge-
trakteerd op aanstekelijke dans-
acts. De dansgroep Dance with 
Friends ofwel DWF is hiervoor al 
maanden aan het oefenen. De-
ze zes enthousiaste meiden zijn 
geen onbekende van de toneel-
vereniging. In de voorgaande re-
vue hebben zij als kinderen een 
klein aandeel gehad in het ge-

heel. Maar van kinderen is nu al-
lang geen sprake meer; de groep 
bestaat uit zes leuke, vlotte mei-
den die elkaar kent van de basis-
school en inmiddels uitgevlogen 
is naar middelbare scholen in de 
omgeving. De meiden laten de 
benen zwaaien en de voetjes van 
de vloer gaan bij een aantal swin-
gende nummer waar zij zelf een 
dans op hebben ingestudeerd. 
Kim Bon begeleidt de groep en 
zorgt voor een prettige mental 
coaching. De vriendinnen heb-
ben er heel veel zin in om straks 
voor het publiek te mogen schit-
teren.

Voorstellingen en kaarten
Op vrijdag 15 november is de 
feestelijke première met een ver-
rassing, de overige data zijn vrij-
dag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en 
zaterdag 30 november. De kaart-
verkoop start op zaterdag 26 ok-
tober en is 11.00 tot 13.00 uur 
in het Dorpshuis te Kudelstaart. 
Vanaf maandag 28 oktober zijn 
de kaarten beschikbaar bij de 
gebruikelijke verkoopadressen: 
Gall&Gall in Kudelstaart en Bak-
kerij Vooges in de Zijdstraat van 
Aalsmeer. Wel gepaste beta-
ling. Nieuw dit jaar is dat er vanaf 
maandag 28 oktober ook online 
kaarten te bestellen zijn via www.
toneelverenigingkudelstaart.nl. 
De kaarten kosten 12,50 euro per 
stuk. De zaal gaat alle avonden 
open om 19.30 uur en de voor-
stelling begint om 20.15 uur. In 
de pauze is er een verloting. 

Dansgroep Dance With Friends. Van links naar rechts: Jara Onderwater, 
Jacky de Groot, Fréderique van Klaveren, Tess van Maris en Jip Kuin. Jen-
nifer van der Terp schittert door afwezigheid.

Zaterdag opening nieuwe expositie
‘Gezien in het Singer’ in 
het Oude Raadhuis
Regio - De aankomende exposi-
tie ‘Gezien in het Singer’ die KCA 
in het Oude Raadhuis organiseert 
is een hele diverse geworden. Zo 
zijn er digitaal geconstrueerde fo-
to’s, tsarina’s van keramiek, ver-
halen in weefgetouw, schilde-
rijen die uit de lijst stappen en 
op de natuur geïnspireerd glas-
werk te zien. De expositie wordt 
aanstaande zaterdag 26 okto-
ber door de kunstenaars zelf ge-
opend. De tentoonstellingscom-
missie van KCA heeft de vijf kun-
stenaars uitgenodigd na een be-
zoek aan een expositie in het Sin-
germuseum in Laren. De expo-
sitie heet dan ook ‘Gezien in het 
Singer’. Gewoon omdat de com-
missie het werk van respectieve-
lijk Vincent van der Geest, Nad-
jezjda van Ittersum, Greetje Ma-
joor, Govert Muijs en Mieke Pon-
tier zeer de moeite waard vond 
om naar Aalsmeer te halen.
Zo heeft Vincent van der Geest 
(1967) zijn opleiding gevolgd aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. Hij is daar afgestudeerd 
in de richting beeld en media 
technologie. Als beeldend kun-
stenaar maakt hij digitaal gecon-
strueerde foto’s. Hij is daarbij op 
zoek naar de kracht van de een-
voud. In deze snelle wereld vol vi-
sueel geschreeuw, waar kleuren, 
vormen, stemmen, meningen, 
geluiden, reclames, vrienden en 
volgers over elkaar heen buite-
len in een voortdurende strijd om 
aandacht, probeert Vincent de es-
sentie te vangen in eenvoud, stil-
te en strakke ontwerpen. Vincent 
probeert met heldere beelden 
thema’s aan te raken als de zin 
van het leven, vergankelijkheid 
en eenzaamheid.

Tsarina’s
Nadjezjda van Ittersum is een 
veelzijdige kunstenares, die zich 
bij verschillende disciplines thuis 
voelt. Zij schildert met acryl, 
maakt gra�ek, assemblages en 
installaties. Voor deze expositie 
heeft ze haar tsarina’s van kera-
miek meegenomen. Ze dragen 
wulpse zomerjurken met rijglijf-
jes en frivole schouderbandjes. 
De Tsarina’s kijken de bezoeker 
uitdagend aan van onder hun lu-
dieke hoofdtooien, waarin vaak 
vogels, vissen en vlinders zijn ver-
werkt. De pronte Tsarina’s zijn ge-
glazuurd in harmonieuze tinten. 
Hierna wordt goud en zilver aan 
de tooien toegevoegd. Humor en 
mystiek vormen de basis van haar 
werk. Zo maakt ze bijvoorbeeld 
ook tsarina’s met uw portret.

Verhalen in weefgetouw
Greetje Majoor zoekt in haar bij-
zondere weefgetouwen naar 
evenwicht in vorm en kleur. Dat 
vindt ze belangrijk in haar werk. 
Strakke lijnen en sterke kleuren 
hebben haar voorkeur. Muziek is 
één van haar inspiratiebronnen, 
maar ook actuele onderwerpen 
gaat ze niet uit de weg. Er moet 
voor haar een verhaal achter zit-

ten. Voor deze expositie zijn dat 
werken die gaan over water, over 
de stijging van de waterspiegel, 
over vloedgolven en overstro-
mingen. Kortom, alles wat er ge-
beurt door klimaat-verandering. 
Dat wil ze tot uitdrukking bren-
gen in haar werk. Zo maakte ze 
ook kleurrijke kunstwerken van 
strandafval. Stroken of een soort 
lappendekens van drie meter bij 
zestig centimeter. Dat afval ver-
zamelde ze samen met haar man. 
Majoor probeert zo steeds een 
connectie te maken met de we-
reld van nu.

Buiten de lijntjes
Govert Muijs schildert al meer 
dan 35 jaar portretten en muur-
schilderingen. Hij doet dat in op-
dracht van wie dat maar wil. Voor 
zijn portretten gebruikt hij een 
bijzondere techniek. Deze tech-
niek wordt ook wel trompe-l’oeil 
genoemd wat letterlijk bedrieg 
het oog betekent. Muijs is wat je 
noemt een klassiek schilder met 
klassieke technieken en onder-
werpen. Daarbij gaat hij geen 
onderwerp uit de weg. Mansho-
ge muurschilderingen met oldti-
mers, een havengezicht, levens-
grote vliegtuigen of een schilde-
rij op een schuur, Muijs doet het.
Zelf zegt hij: “In de afgelopen der-
tig jaar heb ik een eigen stijl ont-
wikkeld. Ik onderscheid me door 
mijn unieke vormgeving en het 
feit dat een schilderij bij mij niet 
ophoudt bij de lijst, maar verder 
gaat in de vrije ruimte. Recent is 
daar bewegend beeld aan toege-
voegd zodat ik moderne media 
combineer met de aloude schil-
derkunst.”

Natuur als bron
Mieke Pontier is in 1965 begon-
nen als keramist, maar in 1988 
kreeg ze een uitnodiging van 
de bekende glasfabriek in Leer-
dam om voor hen unica in glas 
te ontwerpen. Vanaf dat mo-
ment is ze zich steeds meer op 
glas gaan richten en in het bij-
zonder op combinaties van glas 
en keramiek. Haar ideeën ko-
men voornamelijk uit de natuur. 
“Ik ben altijd erg onder de indruk 
van de grootsheid van de natuur: 
door wat zich daar allemaal af-
speelt en door de gevoelens die 
het oproept. Ook het grote na-
tuur-krachtenspel dat ons over-
komt zoals orkanen, zandstor-
men en aardverschuivingen kan 
me enorm boeien.” Andere in-
vloeden op haar werk zijn de cul-
turen van continenten en landen 
waar ze naar toe reisde zoals Afri-
ka, Japan, Siberië en Noorwegen. 
Op haar website stelt Pontier dat 
haar werk er wel te zien is, maar 
pas echt kan worden ervaren als 
je er als toeschouwer omheen 
kunt lopen. Dat kan vanaf don-
derdag 24 oktober tot en met 8 
december van donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 uur en 
17.00 uur in het Oude Raadhuis 
aan de Dorpsstraat 9.

Nieuwe expositie tot en met 5 januari
Eerbetoon aan de bloem 
in Flower Art Museum
Aalsmeer - In het Flower Art Mu-
seum in Aalsmeer is half oktober 
de tentoonstelling ‘A Tribute to 
Flowers’ geopend. Kunstenaars 
Richard Fischer en Jean Jacques 
Argueyrolles bieden een in vele 
opzichten uniek eerbetoon aan 
bloemen en de schoonheid van 
de natuur. De Duitse fotograaf Ri-
chard Fischer geldt als een van de 
beste botanische fotografen in de 
wereld. Zijn werk komt tot stand 
met een techniek waarbij tien-
tallen afbeeldingen van dezelfde 
bloem worden samengevoegd 
tot één haarscherp beeld. Met 
een groot gevoel voor licht, kleur 
en vorm toont Fischer op ultieme 
wijze de schoonheid van elke af-
zonderlijke bloem, niet alleen in 
volle bloei maar ook in het sta-
dium van verval. Deze ‘dying di-
vas’ zijn een indrukwekkend be-
wijs van de schoonheid van ver-
gankelijkheid.

Bezinning
Met zijn kunst wil Fischer mensen 
bewust maken van de kwetsbaar-
heid van de natuur. Speciale aan-
dacht is er voor planten die met 
uitsterven worden bedreigd. In 
de ‘black box’, een ruimte met en-
kele afbeeldingen van ernstig be-

dreigde bloemen, is gelegenheid 
voor een moment van bezinning. 
Hier is onder meer ‘The burial of 
nature’ te zien, een afbeelding 
die door de kunstenaar is begra-
ven (en weer opgegraven) en die 
symboliseert hoe de mensheid in 
zijn ogen met de natuur omgaat.

Bronzen sculpturen
De Franse beeldhouwer Jean 
Jacques Argueyrolles levert een 
opvallende bijdrage met bronzen 
sculpturen die speciaal voor deze 
tentoonstelling werden gemaakt 
en die zijn geïnspireerd op de �o-
rale foto’s van Fischer. Argueyrol-
les geniet bekendheid als beeld-
houwer van vrouw�guren en 
werkt de helft van het jaar in Azië. 
Beide zaken spelen ook in deze 
werken onmiskenbaar een rol.

Nieuwe papiersoorten
Het is de eerste keer dat de bloe-
menfoto’s van Richard Fischer in 
Nederland worden getoond. Eer-
dere grote tentoonstellingen van 
zijn hand waren bij onder ande-
re de Verenigde Naties in Genè-
ve en het Ningbo Museum of Art 
(China). Een andere noviteit is dat 
voor de ruim vijftig groot formaat 
werken in Aalsmeer nieuwe pa-
piersoorten op plantaardige ba-
sis zijn gebruikt van het Duitse 
bedrijf Hahnemühle, met grond-
sto�en als agave en hennep. ‘A 
Tribute to Flowers’ is te zien tot 
en met 5 januari 2020. Het Flower 
Art Museum is gevestigd aan Ku-
delstaartseweg 1 (tegenover de 
watertoren) en is iedere vrijdag 
tot en met zondag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. Daarbuiten is 
het museum voor groepen op af-
spraak te bezoeken. Meer infor-
matie: www.�owerartmuseum.nl.

Spetterende start Bob & 
Gon met Karin Bloemen
Aalsmeer - Zondag 20 oktober 
arriveerde diva Karin Bloemen in 
De Oude Veiling met achter zich 
aanslepend een gigantische kof-
fer. Maanden geleden had zij 
Bob één jurk voor de pauze en 
één jurk na de pauze beloofd en 
zij hield zich aan deze belofte. En 
wie de spectaculaire jurken van 
Karin kent weet dat deze veel 
ruimte vragen. Vooraf aan haar 
komst was een heel team in de 
weer geweest om de bovenzaal 
van De Oude Veiling om te to-
veren tot een warme gloedvolle 
theaterzaal. En daar stond ze dan: 
Mooi uitgelicht (met dank aan 
Bas van Otterloo) in een verplet-
terend mooie jurk! De bewonde-
ring vanuit de overvolle zaal was 
ook niet mis.
“Daar zitten wij dan. Ja weet je, 
ik kan gewoon niet optreden in 
een spijkerbroek, dan voel ik mij 
naakt.” Dat Bloemen allerhande 

grappen uithaalt met haar naam 
werd met veel gelach beant-
woord en haar gezongen med-
ley van bewonderde zangers en 
zangeressen ging er in als zoe-
te koek. Voorbij kwamen Adèle 
Bloemendaal, Liza Minelli, Con-
ny Stuart, Marlène Dietrich, Ruth 
Jacott, Zangeres Zonder Naam, 
Rita Reys, Mathilde Santing en 
Gerard Joling. Haar persi�ages 
toonden de vakvrouw die Karin 
is. Haar vileine grappen, haar ex-
pressie, haar taalgebruik het is al-
lemaal zo ongeloo�ijk geestig. 
“Ik kon kiezen tussen een godde-
lijk lichaam of een goed geheu-
gen.” Heel knap is de vondst klas-
sieke muziek te verweven met 
volkse klanken. “Chique, maar 
toch lekker.” En hoe zij haar er-
varing als dirigente bij het pro-
gramma Maestro weet te vertol-
ken was een hoogstandje van ti-
ming. Over de hele middag was 
de afwisseling tussen gekkigheid 
en tederheid mooi gekozen. Er 
werd heel wat afgelachen tijdens 
de Bob & Gon middag. 
Maar haar voordracht van een 
dyslectisch sprookje ‘Koodrapje’ 
moet als hét taalvaardige hoog-
tepunt van deze middag worden 
gezien. Echtgenoot Marnix Bus-
stra mag ook wel even worden 
genoemd, want zijn werk achter 
de knoppen klonk als een klok. 
Wat een goed op elkaar inge-
steld paar! Terecht stonden Bob & 

Gon na a�oop van de voorstelling 
stralend naast een Karin Bloemen 
nu in een jurk met glitters die de 
mooiste kleuren uitstraalden. Het 
was een mooie metafoor voor 
een spetterend begin van een 
nieuw seizoen Bob & Gon. 
Janna van Zon 

Het volgende Bob & Gon concert 
in De Oude Veiling is op zondag 
10 november: Op verzoek trakteert 
Katelijne van Otterloo met haar 
kwartet op een verrassend nieuw 
repertoire. Kaarten zijn tegen con-
tante betaling à 21.50 euro in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij wijn-
handel Wittebol in de Ophelialaan.

Groots uitzicht op 50 meter hoogte
Zondag Watertoren open!
Aalsmeer - Aanstaande zon-
dagmiddag 27 oktober is de 
Aalsmeerse Watertoren weer ge-
opend tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Naast het kunnen aanschouwen 

van het technische en bouwkun-
dige binnenwerk van deze unie-
ke watertoren is het de moeite 
waard om naar boven te klimmen 
en te genieten van een groots uit-
zicht over Aalsmeer en verre re-
gio. 
Het naar boven klimmen gaat via 
steeds kleiner wordende trap-
pen, uitmondend in een soort 
van klimtrapje, waarna men op 
de buiten trans terecht komt. De-
ze trans gaat geheel rond de wa-
tertoren en is op circa 50 meter 
hoogte. Met hekwerk is het goed 
beschermd, zodat de veiligheid is 
gewaarborgd voor de bezoekers.
De entreeprijs tijdens de open-
stellingsdagen is gratis, maar wie 
de toren wil gaan beklimmen be-
taalt 1 euro voor kinderen en 2  
euro voor volwassenen. Meer in-
formatie over het Aalsmeerse 
Rijksmonument is te vinden op 
www.aalsmeer-watertoren.nl

Herfstwandeling 
met boswachter

Amstelland - Ga met de bos-
wachter op pad op zondagmid-
dag 3 november om 14.00 uur. 
In het Amsterdamse Bos struikel 
je over paddenstoelen, beuken-
nootjes en mooie gekleurde bla-

deren. Ontdek wat er zo mooi is 
aan de herfst. De wandeling is ge-
schikt voor het hele gezin en de 
start is bij De Boswinkel. Kosten 
5 euro per persoon. Aanmelden 
kan telefonisch via 020-5456100, 
via de website www.amsterdam-
sebos.nl of in De Boswinkel, Bos-
baanweg 5, openingstijden: dins-
dag tot en met zondag: 10.00 tot 
17.00 uur.
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Activiteiten
Bekijk vanaf nu alle 
activiteiten voor het 
zorgcentrum, wijkpunt Voor 
Elkaer, Inloop Odense en 
Ontmoetingscentrum in de 
Voor ons Allemael!

Dineren in Voor Elkaer
woensdag 30 oktober        
kunt u genieten van o.a.       
een minestronesoep, cia-
batta met kruidenboter 
rijk gevulde kippenragout,                                                         
balkan mix, zilvervliesrijst 
met garnituur, tomaten- 
salade met feta en olijven,
bolletje malaga-ijs met 
pistachesaus en slagroom 
naar keuze voor maar € 14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

‘‘Snert’’ concert in 
Wijkpunt Voor Elkaer 
Kudelstaart Vrijdag 1 
november is er een ‘Snert’ 
Concert in wijkpunt Voor 
Elkaer. Een combinatie van 
een concert en een diner. 
Om 17.30 uur is het diner en 
om 18.30 uur begint het

concert van Sursum Corda. 
Tijdens het diner kunt u 
genieten van een Monika 
cocktail, stokbrood met 
kruidenboter, de eerste 
erwtensoep van het seizoen,                                                      
Gelderse rookworst, 
roggebrood met spek en 
chocolade ijs met 
advocaatsaus met slagroom 
naar keuze voor maar € 11,-

Ko�e ochtend in wijkpunt 
Voor Elkaer
Kom ook eens ‘s ochtends 
langs voor een lekkere verse 
kop ko�e, cappuccino of 
latte macchiato. Eventjes na 
het wandelen een warme 
kop ko�e en de gezelligheid 
opzoeken. Dat is toch heer-
lijk?! Wij heten u van harte 
welkom vanaf 10.00 uur 
‘s ochtends van maandag 
t/m vrijdag. U wordt warm 
ontvangen door een van 
onze gastvrouwen/-heer, 
en u kunt altijd een praatje 
komen maken, of anders het 
krantje lezen of gebruik ma-
ken van onze buurtboeken-
kast. Hopelijk verwelkomen 
wij u snel!

Activiteiten overzicht

25 November: Vergadering Dorpsraad
Sloop in winkelcentrum 
Kudelstaart vordert
Kudelstaart - Voor de uitbreiding 
van de Albert Heijn in winkelcen-
trum Kudelstaart vindt een aantal 
sloopwerkzaamheden plaats. Het 
voormalige pand van de Rabo-
bank wordt op dit moment met 
de grond gelijk gemaakt. 
Om de supermarkt de nodi-
ge ruimte te geven om groter te 
groeien staat nog een verande-
ring op stapel. 
Na het verdwijnen van het bank-
pand, gaat namelijk ook de sloop-
kogel in het onderkomen van de 
Apotheek. Dit laatste overigens 
niet voordat een verhuizing heeft 

plaatsgevonden. De Apotheek 
gaat zich vestigen in het pand 
van het Chinese restaurant, dat 
helaas gaat stoppen of zich mo-
gelijk nog gaat huisvesten in een 
kleiner onderkomen. 
Noteer, maandag 25 november 
in de agenda, want dan houdt 
de Dorpsraad Kudelstaart haar 
maandelijkse wijkraadvergade-
ring. Onder andere wordt deze 
avond meer verteld over de ver-
bouwingsplannen van en in het 
winkelcentrum.
Bron: Dorpsraad Kudelstaart
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wie redt de � etsenrekken bij het pand dat gesloopt wordt?

Oproep werkgroep Fairtrade Gemeente
‘Hou koffi estaking tijdens 
de Fairtrade-week’
Aalsmeer - De werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer roept 
vooral bedrijven op om, in ie-
der geval één week, geen andere 
ko�  e dan Fairtrade ko�  e te ge-
bruiken. De werkgroep wil dat in 
Aalsmeer zoveel mogelijk eerlijke 
ko�  e wordt gedronken. Fairtrade 
ko�  e met het keurmerk (Max Ha-
velaar keurmerk) is duurzaam. 
Door de ko�  e die u drinkt, als 
het geen Fairtrade ko�  e is, ver-
hongeren de boeren en kunnen 
hun kinderen niet naar school. 
De wens is dat iedere ko�  eboer 
Faitrade boer wordt, zodat allen 
een eerlijk loon krijgen  en daarbij 
nog een extra premie ontvangen 
waarmee zij gezamenlijk kun-
nen beslissen wat er mee gedaan 

kan worden. Voorbeelden daar-
voor zijn: een school of zieken-
post bouwen, waterpunt aanleg-
gen en wegen verbeteren. Ook 
kunnen ze cursussen volgen om 
de ko�  eplantages te verbeteren.
De Werkgroep Fairtrade Gemeen-
te Aalsmeer roept op om in de 
Fairtrade-week van 26 oktober 
tot 3 november een ko�  estaking 
te houden. Dit kan op het werk, 
in het restaurant, eigenlijk overal 
waar u komt als er natuurlijk niet 
al alleen Fairtrade ko�  e wordt 
geserveerd. Meer informatie is 
te vinden op: www.fairtradege-
meenten.nl of neem contact op 
met de werkgroep Aalsmeer via 
e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of 
bel: 0297-321509.

Van hobby werk gemaakt
VVD Aalsmeer op bezoek 
bij Zeilmakerij Aalsmeer
Aalsmeer  - Op vrijdag 11 okto-
ber kreeg de Aalsmeerse VVD-
fractie een warm welkom bij Ar-
jan, Mieke en Mike Buis van Zeil-
makerij Aalsmeer. Onder het ge-
not van een kopje ko�  e en een 
heerlijke koek vertelde Arjan over 
het ontstaan van het bedrijf.
Mieke en Arjan kennen elkaar 
al van de lagere school en heb-
ben elkaar nooit meer losgela-
ten. Arjan ging bij zijn schoonva-
der in de Seringen werken. Toen 
zijn schoonvader plotseling op 
de veiling overleed,  was de keus 
snel gemaakt. Het stel zette sa-
men het bedrijf voort.
De Aalsmeerse VVD’ers werden 
vervolgens meegenomen in de 
geschiedenis van de onderne-
ming. Zo passeerde de prijsda-
ling na de aanslag op de Twin To-
wers de revue. Ook de bouw van 
een extra hal in 2008 werd toege-
licht. Uiteindelijk werd besloten 
het land te verkopen; in dat pro-
ces werd goed voor het perso-
neel gezorgd. Arjan maakte uit-

eindelijk van zijn hobby zijn werk; 
de kwekerij werd een jachtha-
ven met een zeilmakerij. Inmid-
dels is het bedrijf uitgegroeid tot 
een onderneming waar 12 per-
soneelsleden werken. De klan-
tenkring is divers. Zo komt er 
veel werk vanuit rondvaartbo-
ten in Amsterdam. Ook wordt er 
zeil voor partytenten gemaakt. 
Het personeel wordt binnen het 
bedrijf zelf opgeleid. Tijdens de 
rondleiding zien de VVd’ers het 
personeel aan het werk met naai-
machines en snijwerk. De sfeer is 
top, je voelt de saamhorigheid en 
de liefde voor het vakwerk. Op 1 
januari is zoon Mike in het bedrijf 
gekomen; Mike wordt nu opge-
leid als allround zeilmaker.
De Aalsmeeerse VVD fractie heeft 
weer een mooi kijkje bij een echt 
Aalsmeers bedrijf gekregen. Zij 
wenst de ondernemers veel suc-
ces en bedankt ze voor de gast-
vrijheid. En daar hoorde een 
mooie bos met oranje bloemen 
bij!

Eigen onderneming en nog student
Rutger Brussen ziet ZAAI 
als een buitenkans
Aalsmeer - Bij de eerste bijeen-
komst van de vierde lichting ZAAI 
is zinderende dynamiek voelbaar.  
De verwachting is bij de starten-
de ondernemers hoog gespan-
nen en alles wat er te horen valt, 
wordt als een spons opgezogen. 
Rutger Brussen - Marketing Spe-
cialist - is één van de negentien 
aanwezige Zaailingen. Een later 
gesprek met hem doet sterk ver-
moeden dat het ondernemers-
klimaat in Aalsmeer ook dit jaar 
weer grote sprongen vooruit zal 
maken. 

Identiteit zichtbaar maken
Door originaliteit en identiteit 
weet Rutger zijn bedrijf Bruche 
(spreek uit als Broesjee), dat hij 
samen leidt met gra� sch vormge-
ver Luca Dijkstra, op een profes-
sionele wijze te onderscheiden. 
Wat doet Bruche? Ondersteunen, 
bouwen, versterken door middel 
van visuele content! En met visu-
ele content wordt bedoeld: foto’s, 
video’s, graphics, animaties, tekst, 
socials, etc. Er wordt meegedacht 
van concept tot uitvoer. “Wij  zien 
bedrijven niet als bedrijf, maar als 
merk. Ieder bedrijf is anders en 
wij zoeken naar dé eigen iden-
titeit. Hoe kunnen zij zich het 
meest zichtbaar maken gericht 
op resultaat. Dat doen wij aan de 
hand van een aantal speerpun-
ten: Wie zijn het? Wat is hun ver-
haal? Wat maakt hen zo goed? 
Wie proberen zij te bereiken? Wat 
willen zij bereiken? Vanuit deze 
gegevens gaan wij onderzoeken 
wat hun doelgroep aanspreekt en 
belangrijk vindt. Vanuit ons crea-
tieve oogpunt proberen wij hun 
einddoel te realiseren. De per-
soonlijkheid - identiteit - van het 
bedrijf zichtbaar te maken.’”
Aan de hand van een aantal dui-
delijke voorbeelden samenge-
vat in een fraai boek wordt het 
de vragende partij snel duide-
lijk waarvoor Bruche staat. Om 
aan de juiste informatie te ko-
men gaan de jonge zelfverzeker-
de ondernemers zeer terdege te 
werk. Er wordt gezocht naar de 
taal die past bij het bedrijf en So-

ciaal media is daarbij de belang-
rijkste bron.

Maximaal resultaat
’Iedere doelgroep vraagt zijn ei-
gen aandacht. Wij stellen bedrij-
ven in staat om het verhaal van 
hun merk op de meest unieke en 
onderscheidende manier over te 
brengen door de uitwerking van 
concepten, strategie, productie 
en verspreiding van visuele con-
tent te combineren. Bruche werkt 
aan een Nederland waar ieder 
bedrijf visuele content inzet om 
het verhaal van hun merk op de 
meest unieke en onderscheiden-
de manier over te brengen op de 
juiste doelgroep en zo een maxi-
maal resultaat te genereren.”

“Mooi project”
Rutger Brussen straalt een in-
spirerend vertrouwen uit. Zijn 
zes maanden verblijf in Tanzania 
waar hij ondernemers hielp bij 
het opzetten van bedrijven heeft 
hem wijzer gemaakt en hem een 
andere kijk op de wereld gege-
ven. Naast zijn eigen onderne-
ming  studeert hij aan de HvA, het 
laatste jaar. Dat hij nu ook aan het 
ZAAI coachtraject mee kan doen 
vindt hij geweldig. “Het is zo een 
mooi project, dat de Aalsmeer-
se startende ondernemers gra-
tis krijgen aangereikt.” Hoe hij bij 
ZAAI terecht is gekomen? Via de 
Nieuwe Meerbode! Bel voor meer 
informatie naar Kirsten Verhoef 
(project organisator) via 0297 - 
366182 of stuur een mail naar 
kirsten@Syltsupport.nl 
Janna van Zon

Exportgroei bloemen en 
planten in 3e kwartaal

er in de top 5 exportlanden is Po-
len met een groei van 11,6%. Ook 
de vraag uit andere Oost-Europe-
se landen zet nog altijd door. “De 
top 10 exportlanden leverde 0,7% 
aandeel in, wat de verdere sprei-
ding van bloemen en planten on-
derschrijft”, licht Mesken toe.

Allerheiligen impuls
Vrijdag 1 november is het Allerhei-
ligen en daarmee een belangrijke 
bloemengeef dag in vooral Zuid-
Europese landen. “Als grootleve-
rancier in Zuid-Europa bevestigen 
wij dat oktober een piekmaand is 
voor de Allerheiligen landen”, ver-
telt Ismael de Feijter, managing di-
rector van Anton Spaargaren B.V. 
Volgens Floridata piekt de snij-
bloemen export naar Spanje en 
Portugal in oktober fors. “14% van 
de jaarlijkse snijbloemen expor-
tomzet naar Italië wordt gereali-
seerd in oktober”, voegt manager 
Wesley van den Berg van Floridata 
toe. “Naar verwachting zal de aan-
loop naar het Allerheiligenfeest in 
Italië stabiel blijven de komende 
jaren”, stelt Tony d’ Angelis, verko-
per Italië van Hami� eurs B.V. 

Consequenties Brexit 
De export van bloemen en plan-
ten naar het Verenigd Konink-
rijk groeit tot en met september 
met 3,5%, waarbij planten het be-
ter doen dan bloemen. “Daarmee 
blijft de vraag naar bloemen en 
planten onverminderd ondanks 

dat we aan de vooravond staan 
van een mogelijke Brexit”, vertelt 
Matthijs Mesken. “Op basis van de 
historische data vanaf 2012 doen 
we een doorberekening van de 
exportwaarde van 2020”, licht Van 
den Berg toe. “Het is een progno-
se waarbij de toename van ex-
portkosten vanwege mogelij-
ke transportvertragingen buiten 
beschouwing gelaten is. Mocht 
een zachte Brexit de waarde van 
1 pond stuwen naar 1,30 euro, 
dan zou dit een forse groei van 
exportwaarde voor bloemen en 
planten in 2020 opleveren. Wan-
neer bij een harde Brexit de waar-
de van het pond en de euro ge-
lijk blijft, daalt de export naar Ver-
enigd Koninkrijk met tientallen 
miljoenen in 2020. Een no-deal 
Brexit gaat het alleen maar erger 
maken waardoor de exportwaar-
de met meer dan 100 miljoen eu-
ro kan kelderen”, aldus Van den 
Berg van Floridata. “De Brexit 
heeft niet alleen gevolgen voor 
exporteurs op Verenigd Konink-
rijk, maar voor de gehele vraag 
en aanbod markt van bloemen 
en planten”, waarschuwt Matthijs 
Mesken. “Een te groot aanbod 
voor bepaalde productgroepen 
die in trek zijn bij Britse consu-
menten kan leiden tot prijsdalin-
gen.” Floridata houdt maandelijks 
de exportontwikkelingen naar 
het Verenigd Koninkrijk nauwlet-
tend in de gaten en stelt de VGB 
hiervan op de hoogte.

Lezing over ‘Sikkim’ bij 
Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 31 
oktober komt een bekende we-
reldreiziger naar Groei & Bloei 
Aalsmeer om verslag te doen van 
zijn reis door een deel van India. 
Hoog in de Himalaya, ingeklemd 
tussen Nepal en Bhutan ligt de 
kleine, Indiase deelstaat Sikkim 
met een prachtige natuur en ma-
jestueuze bergen, met in de lager 
gelegen gebieden theeplantages 
voor de bekende Darjeeling thee.
Via Darjeeling door naar Gang-
tok waar de botanische reis echt 
gaat starten. Met jeeps naar ver-
schillende bergpassen op tot wel 
4800 meter waar veel verschillen-
de planten te zien zijn. De reuzen-
lelie, Cardiocrinum, komt hier ook 

voor, net als de prachtige Tibet or-
chidee, Pleione. Dit gebied is ook 
enorm rijk aan Rhododendrons. 
Tijdens deze bijzondere reis is niet 
alleen een scala aan prachtige � o-
ra te zien, maar wordt ook een 
goede indruk gegeven van de ge-
varieerde een kleurrijke cultuur 
van Sikkim. Aan het einde van de 
lezing wordt nog kort een bezoek 
gebracht aan de Taj Mahal, het be-
kendste monument van India. De 
lezing bij Groei & Bloei  wordt ge-
geven in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1 en begint om 20.00 
uur. De zaal is open voor ko�  e of 
thee vanaf 19.30 uur. Iedere be-
langstellenden is welkom, de toe-
gang is gratis.

Aalsmeer - Na a� oop van het 
derde kwartaal staat de Neder-
landse bloemen- en planten ex-
port op 4,8 miljard euro, zo blijkt 
uit de statistieken van Florida-
ta. De groei van de plantenwaar-
de (4,4%) loopt onveranderd voor 
op de groei van de bloemenwaar-
de (2,9%). De cumulatieve export-
groei komt daarmee uit op 3,5%. 
“Aan de vooravond van een moge-
lijke Brexit wordt het spannend of 
we het jaar met een exportrecord 
kunnen afsluiten”, denkt directeur 
Matthijs Mesken van de VGB. “Een 
no-deal Brexit heeft grote gevol-

gen voor de gehele sierteelt, om-
dat bijna 14% van de totale export 
wordt afgenomen door het Ver-
enigd Koninkrijk.”

Dikke plus in september
De exportgroei in september, die 
een extra handelsdag kende ver-
geleken met vorig jaar, sleept 
een dikke plus in de wacht van 
7,3%. De exportcijfers van Flori-
data laten zien dat zowel Italië 
als Duitsland opkrabbelen, al la-
ten beide landen nog steeds een 
lichte krimp zien tot en met sep-
tember 2019. De grootste groei-
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Participe start rouwgroep 
‘Verlies en verdriet’
Aalsmeer - Ook langere tijd na 
het overlijden kan het nog moei-
lijk zijn om het verlies van een 
partner te aanvaarden en de 
draai weer te vinden. Het uitwis-
selen van ervaringen met men-
sen vanuit vergelijkbare situaties 
geeft veel herkenning en steun. 
Participe Amstelland organiseert 
de rouwgroep ‘Verlies en Verdriet’ 
voor mannen en vrouwen die 
hun partner minimaal zes maan-
den geleden hebben verloren.
De rouwgroep biedt de mogelijk-
heid om samen met anderen ver-
lieservaringen te delen en te kij-
ken hoe opnieuw zin en invulling 
aan het leven gegeven kan wor-
den. De groep wordt begeleid 
door een maatschappelijk wer-

ker en een ouderenadviseur. Er 
zijn zes wekelijkse bijeenkomsten 
op woensdag van 9.30 tot 11.00 
uur bij Participe Amstelland in de 
Hadleystraat 55, Aalsmeer. Bij mi-
nimaal acht deelnemers gaat de 
groep van start. 
Wie zich aanmeldt voor 16 no-
vember krijgt zo snel mogelijk 
de startdatum te weten. Vooraf-
gaand aan de start van de rouw-
groep zal er een intakegesprek 
plaatsvinden. 
De bijeenkomsten zijn gratis en 
zijn bestemd voor inwoners van 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstel-
veen. Voor meer informatie en/of 
aanmelden kan contact opgeno-
men worden via 0297-326670 of 
via team.aalsmeer@participe.nu 

Stabiliseren elektriciteitsnetwerk
Cheque OSA voor project 
van Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - Vorige week is een 
subsidiecheque uitgereikt aan 
Mathijs Piet van de Stichting Kin-
derhulp Afrika. Er is geld ingeza-
meld voor het stabiliseren van 
het elektriciteitsnetwerk voor het 
kinderhuis, scholen en kliniek in 
Oeganda. Ook om over te kun-
nen schakelen op LED verlich-
ting. Daarvoor is 2.500 euro inge-
zameld.

De cheque van 2.500 euro, de ver-
dubbeling, werd uitgereikt door 
penningmeester Stef Holling van 
de stichting OSA,. Meer informa-
tie over dit project is te vinden op 
www.kinderhulpafrika.nl.
Wie meer wil weten over OSA en 
de mogelijkheden voor extra bij-
dragen voor een goed doel, kan 
kijken op de website: www.osa-
aalsmeer.nl

Op woensdag 30 oktober bij Zin-Inn
Lezing over ‘Verborgen 
Geschiedenis’
Aalsmeer - De Zin-Inn nodigt 
belangstellenden van harte uit 
voor de lezing van Karin Amat-
moekrim. Ze is journalist voor de 
online krant De Correspondent. 
Zij houdt zich bezig met het on-
derwerp ‘Verborgen Geschiede-
nis’. Dit gaat om delen van de ge-
schiedenis waar men liever niet 
over spreekt. Verhalen over ver-
zet, over ongebruikelijke helden 
en over onrecht, juist de verha-
len die ongemakkelijk zijn. Verha-
len die in twijfel trekken wat men 

denkt te weet van de geschiede-
nis. Verhalen die stelselmatig on-
der het tapijt zijn geschoven, ko-
men aan bod. Absoluut dus een 
verhaal wat gehoord moet wor-
den! Kom daarom op woensdag 
30 oktober naar de Zin-Inn lezing. 
De activiteit begint om 20.00 uur, 
vanaf 19.30 uur zijn de deuren 
geopend. De toegang bedraagt 
5 euro, inclusief ko�e of thee. 
De Zin-Inn bevindt zich aan Zijd-
straat 55. Meer informatie via zi-
ninn@dgaalsmeer.nl. 

Discozwemmen 
in Waterlelie

Aalsmeer - Op zaterdag 2 no-
vember zijn jongens en mei-
den welkom bij het discozwem-
men met als thema Halloween in 

zwembad De Waterlelie. De disco 
is van 19.00 tot 21.00 uur. Kaart-
jes kosten 7 euro en zijn te koop 
bij de receptie van het zwembad. 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
met zwemdiploma A en B zijn van 
harte welkom. Ouders mogen na-
tuurlijk ook mee als zij een kaart-
je kopen. 

Inschrijving start vanaf 29 oktober
Binding zomerkampen 
voor 11 tot 17/18 jarigen
Aalsmeer - Het is weer bijna zo-
ver, de inschrijvingen van de Bin-
ding zomerkampen 2020 komen 
er aan. Een week met leeftijdsge-
noten en heel veel plezier! In de 
eerste en tweede week van de 
zomervakantie organiseert de 
Binding kampen voor kinderen 
van 11 tot en met 17/18 jaar. De-
ze kampen worden al ruim 75 jaar 
druk bezocht en gewaardeerd. 
Vanaf groep 7 kun jij al mee op 
kamp! Een Bindingkamp is voor-
al een heel gezellige week vakan-
tie met een groep leeftijdgeno-
ten. Je brengt de week door met 
leuke, verrassende activiteiten. 
Een kamp heeft altijd een bon-
te dag, waarbij de leiding (en/of 
jijzelf ) een bijzonder programma 
organiseert. Er zijn heel veel mo-
menten waarbij je met de groep 
op pad gaat om bijvoorbeeld te 
zwemmen, een stoere activiteit 
te doen, een bosspel, een drop-
ping of een speurtocht. Ook heb 
je af en toe tijd voor jezelf. In ie-
der geval zijn er genoeg mo-
menten om het goed naar je zin 
te hebben en nieuwe vrienden 
en vriendinnen te maken. De 

groepsgrootte is meestal tussen 
de 30 en 40 deelnemers. Er zijn 
kampen waarbij je wandelt en er 
zijn kampen waarbij je �etst. Dit 
jaar vertrekken er op zaterdag 4 
juli, vrijdag 10 juli en zaterdag 11 
juli in totaal zeven kampen. De 
kampen gaan dit jaar naar Warns-
veld, Stadskanaal (2x), Kelberg 
(2x), Texel en Oostenrijk. Als je 
verleden jaar ook al mee geweest 
bent met een kamp, heb je recht 
op voorinschrijving (vanaf 5 of 7 
november). Je ontvangt hier in 
de week van 28 oktober een mail 
over. Als je dit jaar 11 wordt (of in 
groep 7 zit) kun je voor het eerst 
mee met een Bindingkamp, de 
inschrijving voor het eerste kamp 
begint na de herfstvakantie. Van-
af dinsdag 29 oktober 10.00 uur. 
Voor de andere zes kampen start 
de inschrijving vanaf 18 novem-
ber als je voor het eerst mee wil 
op één van die kampen. Een Bin-
dingkamp moet je meemaken, 
ben jij er deze zomer bij? Kijk 
voor meer informatie en exacte 
data van de kampen op: www.
debinding.nl/binding-kampen/
zomerkampen-2020. Voor iedereen die van lezen en schrijven houdt

Paardensportjournalist in 
panel Schrijversparade
Aalsmeer - De Schrijversparade 
op zaterdag 2 november in de bi-
bliotheek heeft voor iedereen die 
van lezen en schrijven houdt een 
zeer verleidelijk programma sa-
mengesteld. Het publiek jong en 
oud is vanaf 12.00 uur tot 17.00 
uur van harte welkom. Op zeep-
kisten kunnen schrijvers en dich-
ters voorlezen uit eigen werk, 
wie zelf ambitie heeft om ooit 
een boek te schrijven krijgt nu dé 
kans om met ervaringsdeskundi-
gen te praten in één van de gezel-
lige hoekjes van de bieb. Er wor-
den documentaires vertoond, 
voor kinderen is er een speci-
aal programma. Sing-a-song wri-
ter Saskia Veenswijk schreef veel 
van haar teksten zelf, dat laat zij 
horen maar geeft ook een work-
shop.  Wie achter het geheim van 
zelf maken van gedichten wil ko-
men krijgt daar  alle kansen toe. 
De aanschuiftafel is voor deze 
speciale dag in de Bieb waar Tobi-
as Rothe en Sander Bosman ver-
tellen over hun kunst. En er is een 
schrijverspanel geleid door Peter 
Maarsen waar schrijvers over hun 
boeken vertellen.

Eerst denken dan redden
Eén van de panelleden is Marlien 
Smit, paardensportjournalist.  “Ik 
kwam op mijn pad Harko Kwa-
kernaat tegen, een zeer ervaren 
brandweerman. Wij kregen het 
over brandveiligheid in stallen 
en zijn verhaal en het onderwerp 
was zo interessant dat ik een dag 
met hem op stap ben gegaan. Tij-
dens ons contact werd wel duide-
lijk dat hij zijn kennis en ervarin-
gen – hoe hij paarden uit nood-
situatie heeft gered – op papier 
wilde hebben.  Zijn verhalen wa-
ren te mooi om die zomaar op de 
plank te laten liggen. Ik zag daar 
wel een boek in en ben die uitda-
ging aangegaan.
Na een paar maanden intensief 
kennis vergaren ben ik de tekst 
gaan schrijven. Het boek zelf uit-
geven werd voor mij een mooi 
nieuw avontuur. Ik kreeg naast 
het schrijven met van alles te ma-
ken waar ik bij aanvang geen no-
tie van had. Prijsbepaling, aanvra-
gen ISBN nummer, lay-out, copy-
right, wat voor soort papier, enz. 
Reuze leerzaam allemaal.”

‘Eerst denken dan redden’ is een 
boek geworden met vele tips em 
boeiende praktijkverhalen die 
niet alleen nuttig zijn voor paar-
denliefhebbers. Daarnaast had 
Marlien het geluk dat zij kon be-
schikken over foto’s uit het ar-
chief van de in 2018 overleden 
Ron Swart – een 112 fotograaf. 
“Dat zijn geweldige foto’s.” Daar-
naast is Marlien zelf ook een zeer 
verdienstelijk fotograaf, zodat het 
boek vele fraaie illustraties kent.

De ommezwaai
Jarenlang heeft Marlien Smit ge-
werkt in het bedrijfsleven, reis-
de veel voor haar werk, maak-
te tijden waardoor er maar wei-
nig tijd over bleef voor haar grote 
liefde: Paarden. Al vanaf kind was 
zij tussen de paarden te vinden. 
Er kwam een moment in haar le-
ven dat zij een omslag heeft ge-
maakt, haar drukke leven achter 
zich liet en is gaan schrijven over 
paardensport en fokkerij. Zo leer-
de zij ook tienvoudig wereldkam-
pioen vierspan rijden IJsbrand 
Chardon kennen en hij was het 
die het eerste exemplaar in ont-
vangst mocht nemen. Niets dan 
lof heeft hij voor het boek. “Dit 
boek had jaren eerder geschre-
ven moeten worden. Ik heb het 
in één adem uitgelezen.” De be-
langstelling vanuit het onderwijs, 
dierenartsen, brandweer en par-
ticulieren voor Eerst denken dan 
redden is zo groot dat een twee-
de druk op komst is. Voor meer 
informatie zie: www.paardenred-
den.nl.
Janna van Zon

Marlies Smit met boek. 
Foto: Petra van Dijk.

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 oktober
Vogelshow in de Baccara
Aalsmeer - De Vereniging van 
Vogelvrienden voor Aalsmeer en 
Omstreken organiseert elk jaar 
haar jaarlijkse vogeltentoonstel-
ling, dit jaar vindt alweer de 67e 
vogelshow plaats. De vogelten-
toonstelling is een hoogtepunt 
voor elke vogelvereniging. Het 
bestuur en de leden leven het ge-
hele jaar naar de nationale vogel-
show toe, waar vogels van diver-
se vogelliefhebbers te bewonde-
ren zijn. Dit jaar is de tentoonstel-
ling van 25 tot en met 27 okto-
ber in hal De Baccara in de Bacca-
rastraat. 

Keuring
Nadat alle vogels zijn ingebracht, 
worden ze eerst beoordeeld door 
erkende keurmeesters, aangeslo-
ten bij de Nederlandse Bond voor 
Vogelliefhebbers. Voor elke vo-
gel wordt een keurbrie�e inge-
vuld met de toegekende keur-
punten en wie het hoogst eindigt 
is kampioen. Bij de opening is het 
afwachten hoe de stand is van 
de behaalde punten.  Wat zal het 
zijn 91, 92 of zelfs 95 punten? Dit 
wordt bekend gemaakt tijdens de 
prijsuitreiking.

Eigen jeugdafdeling
Ook de jeugd is aanwezig op de-
ze tentoonstelling en wel met 
een eigen afdeling. Jammer wel 
dat er  maar drie jeugdige inzen-
ders mee doen, maar het begin is 
er. De tentoonstelling wordt of-
�cieel geopend door de heer S. 
Munniksma, voorheen Bonds-
bestuurder van de Nationale vo-
gelbond, op vrijdagavond 25 ok-

tober om 20.00 uur in De Bacca-
ra aan de Baccarastraat 1. Daar-
na is publiek deze vrijdag nog 
welkom tot 22.00 uur. Op zater-
dag 27 oktober is de tentoonstel-
ling geopend van 10.00 tot 20.00 
uur en zondag vogels kijken kan 
van 10.00 tot 15.00 uur. Tevens 
draait zondag om 15.00 uur een 
rad van avontuur en hier zijn ve-
le mooie prijzen te winnen. In de 
ko�ehoek is voldoende ruimte 
voor het nuttigen van een kopje 
ko�e of een drankje en gezellig 
te praten over vogels en wat zo-
al bij deze hobby komt kijken. Be-
zoekers kunnen verder ook mee 
doen met de tombola of de lote-
rij en voor de kleintjes staat een 
grabbelton klaar.

Bijna 300 vogels
In totaal zijn tijdens de tentoon-
stelling 296 vogels ingezon-
den waaronder 21 vogels van de 
jeugd, bestaande uit kanaries, 
tropen en kromsnavels. Vooral de 
vele aparte soorten vogels zijn op 
deze vogelshow te zien, zoals de 
Rosella, Alariovink, bastaarden 
en bij de kanaries de speciale 
houdingsrassen, die tentoonge-
steld worden in speciale kooien. 
De leden van de Vereniging van 
Vogelvrienden zijn trots dat ze 
zo´n uitgebreid sortiment aan vo-
gels kunnen tentoonstellen. Sa-
mengevat is het ruimschoots de 
moeite waard om een kijkje te 
gaan nemen. De toegang is ge-
heel gratis en iedereen is welkom. 
Voor informatie kan contact op-
genomen met secretaris G. Goe-
ijenbier via 06-10666878.

Mannequin voor 
één dag
Aalsmeer - Een paar weken gele-
den kreeg ik een appje van de ei-
genaresse van DieMode, de leu-
ke damesmodezaak naast de mo-
len in de Zijdstraat. Ik kom daar 
graag, omdat ze bijzondere kle-
ding hebben in alleen zwart, wit 
en grijs, de meiden die er wer-
ken super gezellig zijn en omdat 
de ko�e er heerlijk smaakt. Maar 
goed het appje van Emmy was 
met een vraag: “Wil jij meelopen 
in onze najaarsmodeshow?”” Oei, 
spannend dacht ik, maar aange-
zien spontaniteit (of is het impul-
siviteit?) mij niet vreemd is, appte 
ik binnen de kortste keren terug: 
“Ja leuk, dat wil ik wel!” Een paar 
dagen voor de show, die plaats-
vond in de mooie mannenmode-
zaak Gentlemen’s Place, moest ik 
vier sets kleding passen. De eer-
ste set die ik aantrok was erg kort 
en strak en mijn bibs is daar niet 
voor gemaakt, dus iets wijdere 
kledij moest het worden. 
Wat een gave kleding had ik (en 
de overige vijf modellen, waarvan 

M iranda’s
omentenm twee mannen) aan! De voorpret 

met de meiden via de groepsapp 
was al erg leuk en op de donder-
dag toen het bijna zover was had-
den we de grootste schik tussen 
de dozen in de ‘kleedkamer’, ei-
genlijk de opslagruimte van GP. 
Rode nageltjes, rode lipjes (voor 
degene die daar geen allergi-
sche reactie op kregen..) en lo-
pen maar! 
De ladyspeaker sprak alles profes-
sioneel aan elkaar en Emmy glom 
van trots. De zaak zat �ink vol. En 
wat was het leuk! Zelfs mijn laat-
ste setje met de ‘little black dress’ 
die in mijn ogen veel te kort was, 
werd goed ontvangen. Voor mijn 
hubbie kon het niet kort genoeg. 
De cowboylaarsjes maakten het 
af. Ik heb genoten en zal de tips 
voor eventueel een volgende 
keer opvolgen; iets langzamer lo-
pen, iets meer stilstaan. Ja men-
sen, een mannequin ben je niet 
zomaar! De attributen vlogen in 
de kleedruimte in het rond, maar 
we hebben zoveel plezier gehad 
met elkaar. 
Nadien hebben we nog even na-
geborreld en kreeg ik mijn lieve-
lingssetje van manlief. Lief! Met 
bloemen van Emmy en een ro-
de gloed op mijn wangen ging ik 
huiswaarts. En de voorjaarsmo-
deshow? Ik weet zeker dat ik ge-
lijk JA zeg als ze me weer vragen!

Foto: Laurens Niesen Fotogra�e
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Met foto’s van Bianca en Desiree
250ste ‘Schoonheid van 
Aalsmeer’ verkocht!
Aalsmeer - Binnen vijf weken 
na de presentatie van de kalen-
der 2020 van De Schoonheid van 
Aalsmeer is het 250ste exemplaar 
verkocht aan Netty uit Aalsmeer 
bij Foto Aalsmeer.

“In één woord: geweldig”, al-
dus de initiatiefnemers. “Op naar 
de 400!” De Schoonheid van 
Aalsmeer ondersteunt met de 
opbrengst twee doelen. Als eer-
ste blijven de makers de Rollator 
Wandelclub Aalsmeer ondersteu-
nen. Het is gezellig en inspirerend 
en goed voor de spieren. Het 
kopje ko�e met elkaar drinken 
ademt een brok gezelligheid uit. 
Het tweede doel is het aanplan-
ten van bomen in samenwerking 

met de gemeente en de Histori-
sche Tuin. De kalender is prachtig 
met foto’s van Bianca en Desiree, 
kost een tientje en is verkrijgbaar 
bij diverse winkels in Aalsmeer en 
Kudelstaart. 

Zaterdag op de Historische Tuin
Bloemen, planten en 
jam op laatste veiling
Aalsmeer - Zaterdag 26 oktober 
is alweer de laatste veiling dit sei-
zoen. De Historische Tuin komt 
dan ook met extra’s. Denk aan 
vers gesneden Dahlia’s en biolo-
gische jam, naast een mooi aan-
bod van bloemen. Voorafgaand 
aan het spektakel krijgen de deel-
nemers een gratis kopje ko�e of 
thee aangeboden door de gast-
vrouw. Kom gezellig langs en laat 
u verrassen door de gemoedelij-

ke entourage. Om 15.00 uur be-
gint de veiling. Neem tijdig plaats 
op de koperstribune in de klein-
ste bloemenveiling van Aalsmeer 
en geniet van interessante anek-
dotes die de veilingmeester uit 
de doeken doet. Hoe behendig 
bent u? Test uw accuratesse en 
druk op het juiste moment voor 
een koopje. De Historische Tuin 
is te bereiken via de brug bij het 
Praamplein in het Centrum. 

Programma’s Radio Aalsmeer
Tim Zethof 270ste gast 
in ‘Door de Mangel’ 
Aalsmeer - Vincent van Lamme-
ren heeft de 270’e gast uitgeko-
zen: Tim Zethof. De horecamede-
werker is een bekende verschij-
ning in Kudelstaart. Zo stond hij 
in september nog te pronken als 
sneeuwwitje op een praam tij-
dens de Pramenrace. Vincent wil 
van hem weten “hoe het is op 
zo’n grote hoogte”. Het antwoord 
op deze vraag en nog veel meer, 
is maandag 28 oktober vanaf 
19.00 uur te horen. Mocht je als 
luisteraar een vraag hebben voor 
Tim, mail deze dan naar: info@ra-
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858.

‘Echt Esther’ en Jehova’s 
Op donderdag 24 oktober is Pau-
la Keesssen te gast bij ‘Echt Es-
ther’. Paula is opgevoed als Jeho-
vah’s Getuige. Op haar 18e werd 
ze uitgesloten, omdat zij een zon-
de had begaan. Vanaf dat mo-
ment mocht er geen enkele Jeho-
vah’s Getuige nog met haar spre-
ken, ook haar ouders niet. Dat is 
nu zo’n 25 jaar geleden. Zij heeft 
een boek geschreven over hoe 
het is om op te groeien in zo’n 
strenge gemeenschap en over 
de gevolgen van de uitsluitings-
procedure. Zij wil graag vertellen 
over de wereld, die schuil gaat 
achter de vriendelijke mensen die 
op zondagochtend de bijbel aan-
bieden aan de voordeur. Dit alles 
donderdag om 19.00 uur bij Es-
ther Sparnaaij.

‘Blikopener Radio’ 
Maandag 28 oktober heeft Blik-
opener Radio twee bijzonde-
re gasten met een culinaire bite. 
Jonas en Jeroen zijn de makers 
van de “Wat schaft de Podcast?”. 

Een podcast voor smulpapen 
die meer willen weten over lek-
ker eten en drinken. Ze nemen je 
mee op reis, delen trends en de-
len lekkere verhalen. Alle smulpa-
pen dus luisteren deze maandag 
om zes uur. 

‘Door de Mangel’ 
Zoals iedere maandag, ontving 
het team van ‘Door de Mangel’ af-
gelopen week slijter Vincent van 
Lammeren. De whisky liefhebber 
noemde zichzelf nonchalant, rus-
tig en eerlijk. De Kudelstaarter is 
nooit fan geweest van school en 
belandde via de veiling uiteinde-
lijk toch in de winkel van zijn ou-
ders. Dat is �ink aanpoten, want 
hij werkt zo’n 6½ dag in de week.
Desondanks vindt hij toch vol-
doende tijd voor zijn gezin en het 
bouwen van zijn eigen boot. “Op 
het water vind ik mij rust”, aldus 
Van Lammeren. Vincent heeft in 
Tim Zethof een nieuwe gast ge-
vonden.

Radio op televisie!
Een leuke mix van lokaal nieuws, 
een uitgebreide agenda, het 
weerbericht, live beelden vanaf 
de poel, (nostalgische) foto’s, het 
komt allemaal voorbij op de tele-
visiezender van Radio Aalsmeer. 
Te bekijken via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
nl/tv. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 
Elke dag brengt Radio Aalsmeer 
informatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kan genoten wor-
den van �jne non-stop muziek. 

Wegen, fietspaden en gebouwen inzetten
Provincie NH steekt 4,5 
miljoen in zonne-energie
Regio - De provincie Noord-Hol-
land investeert 4,5 miljoen eu-
ro in zonne-energieprojecten in 
de provincie. Dit geld wordt in de 
eerste plaats gebruikt om meer 
zon op daken, parkeervoorzienin-
gen en bedrijventerreinen moge-
lijk te maken. Daarnaast wordt 
gekeken hoe zonnepanelen kun-
nen worden gebruikt langs pro-
vinciale wegen en �etspaden, bij 
provinciale bruggen en tunnels 
en op de eigen gebouwen van de 
provincie. 
“De energietransitie stelt ons 
voor een �inke opgave, met een 
hoge urgentie. De lusten en las-
ten moeten eerlijk worden ver-
deeld”, vindt gedeputeerde Kli-
maat en Energie Edward Stigter. 
“Wij leveren daarom niet alleen 
een �nanciële bijdrage aan pro-
jecten van anderen, maar kijken 
ook hoe we onze eigen wegen, 
�etspaden en gebouwen kunnen 
inzetten om onze doelen voor 
zonne-energie te halen.”
 
Daken en gevels
Op bedrijfsdaken is nog heel veel 
ruimte voor zonne-energie. Pas 
op 4 procent van de bedrijfspan-
den liggen nu zonnepanelen. De 
provincie gaat bedrijven helpen 
om de subsidies die zij van het 
Rijk hebben gekregen zo e�ec-
tief mogelijk te gebruiken. Ook 
wordt in kaart gebracht welke 
bedrijven(terreinen) geschikt zijn 
voor grootschalige zonne-ener-

giemogelijkheden. Samen met 
landbouworganisatie LTO, netbe-
heerder Liander en gemeenten 
worden ook de mogelijkheden 
van agrarisch vastgoed in de pro-
vincie geïnventariseerd. Zonne-
energie kan op veel meer plekken 
dan alleen op daken. Zo zijn er sy-
stemen in ontwikkeling voor zon-
necellen op gevels, in ramen, bo-
ven parkeerplaatsen en op kas-
sen. “Als provincie willen we deze 
vorm van innovatief meervoudig 
ruimtegebruik stimuleren, omdat 
hiermee extra opwekpotentieel 
ontstaat. Ook onderzoeken we of 
zonneakkers in de Schipholregio 
een bijdrage kunnen leveren aan 
het terugdringen van de ganzen-
overlast.”

Bermen en geluidsschermen
De provincie wil ook haar eigen 
infrastructuur en gebouwen in-
zetten om duurzame energie 
op te wekken. Het gaat bijvoor-
beeld om de toepassing van zon-
geluidsschermen en zon-gelei-
derails. Daarnaast is ruimte voor 
zonnepanelen op bermen en ta-
luds van provinciale wegen. Op 
dit moment loopt een onderzoek 
naar de mogelijkheden voor het 
energiezuinig maken van de Wa-
terwolftunnel in Haarlemmer-
meer en Aalsmeer en het Steun-
punt Weg & Waterhuis De Lan-
gebalk in Heerhugowaard. Daar-
bij wordt ook zonne-energie in-
gezet. Zonne-energie kan op veel meer plekken: Zonnepanelen in vangrail.

Steun Rabobank Coöperatiefonds
Nieuw mengpaneel voor 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer be-
schikt alweer enige maanden 
over een prachtig nieuw meng-
paneel, maar een o�cieel mo-
ment van ingebruikname was er 
nog niet van gekomen. Maandag 
was het zover: jongste medewer-
ker Jonas Ponsen (15) nam sym-
bolisch de cheque van 7.500 euro 
in ontvangst van Rabobank direc-
teur Mart Pfei�er. Met het Coö-
peratiefonds ondersteunt de Ra-
bobank verschillende lokale pro-
jecten. Met een nieuw mengpa-
neel kunnen de vele vrijwilligers 
van Radio Aalsmeer de komen-de 
jaren weer vooruit en de luiste-
raars in Aalsmeer en Kudelstaart 
van nieuws, actualiteiten en mu-

ziek voorzien. Burgemeester Gido 
Oude Kotte was bij de overhan-
diging aanwezig en sprak loven-
de woorden: “Ik ken geen loka-
le omroep met een mooiere stu-
dio en was oprecht verrast toen 
ik hier voor het eerst kwam. Het 
is waardevol dat de Rabobank via 
het Coöperatiefonds lokale ini-
tiatieven steunt. Een onafhan-
kelijke lokale omroep is erg be-
langrijk in een democratie en Ra-
dio Aalsmeer is al sinds 1991 ste-
vig verankerd in de samenleving. 
Met deze vernieuwde studio is 
de omroep toekomstbestendig. 
Ik wens de grote groep vrijwilli-
ge radiomakers veel plezier toe in 
deze prachtige ruimte!” 

MVO Platform en gemeente Aalsmeer
Conferentie Duurzaam 
Ondernemen 
Aalsmeer - Op vrijdag 15 novem-
ber, de Dag van de Ondernemer, 
organiseert het MVO Platform 
Aalsmeer in samenwerking met 
Gemeente Aalsmeer in De Ou-
de Veiling de allereerste confe-
rentie Duurzaam Ondernemen in 
Aalsmeer. Deze conferentie is be-
doeld voor ondernemers en or-
ganisaties die maatschappelijk 
verantwoord willen ondernemen. 
De conferentie Duurzaam Onder-
nemen is dé gelegenheid om in-
spiratie op te doen en kennis en 
waardevolle tips te halen. 
Gastspreker Helga van Leur kan 
als geen ander ondernemers 
meenemen in haar enthousias-
me voor een betere wereld. Zij 
laat zien dat het eigenlijk heel 
gemakkelijk is om andere keu-
zes te maken die wél bijdragen 

aan een duurzame toekomst. En 
dat je daar plezier aan kunt be-
leven! Aan drie kennistafels kun-
nen ondernemers met elkaar en 
met duurzame Aalsmeerse kop-
lopers sparren en van hen horen, 
hoe zij hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid nemen op so-
ciaal, ecologisch en economisch 
gebied. De ondernemers gaan 
naar huis met direct toepasbare 
ideeën voor de eigen praktijk en 
waardevolle nieuwe contacten 
in het lokale duurzame onderne-
mersnetwerk.
De ontvangst is om 13.00 uur. De 
conferentie duurt tot circa 17.00 
uur met aansluitend een net-
werkborrel. Bijdrage in de kos-
ten is 25 euro per persoon. In-
fo en reserveren via mvoplatfor-
maalsmeer.nl. 

Donatie van Rabobank 
voor ‘Dag van je Leven’
Aalsmeer - Vanuit de landelij-
ke Rabobank Club Support-ac-
tie ontving Stichting Dag van je 
Leven het mooie bedrag van € 
997,12. Bestuurslid Dirk Box ont-
ving de cheque uit handen van 
Rabobank-medewerkers Marjon 
Meissen en Ron Leegwater. De 
stichting gaat dit bedrag inzetten 
om een groep mensen met een 
zware lichamelijke en verstande-
lijke beperking te laten paardrij-
den op een zogenaamd huifbed. 
Dit huifbedrijden is kostbaar en 
wordt gedaan bij gespecialiseer-
de maneges. Om zoveel moge-
lijk mensen deze bijzondere er-

varing te laten meemaken is veel 
geld nodig. Daarom doet Stich-
ting Dag van je Leven een oproep 
voor meer sponsors. 
Dirk Box: “We zijn erg blij met de 
donatie van de Rabobank en be-
danken de Rabobank-leden dat 
ze op onze stichting hebben ge-
stemd tijdens deze actie. Dit is 
een fantastische stap in de goe-
de richting. Maar we zijn er helaas 
nog niet.” 
Ook je steentje aan dit mooie ini-
tiatief bijdragen? Stuur een mail 
naar info@dagvanjeleven.org of 
kijk op de website www.dagvan-
jeleven.org. 

Participatie gemeente Aalsmeer
Ontwerp en beheer een 
park in Kudelstaart
Aalsmeer - In het kader van par-
ticipatie Aalsmeer zijn inwo-
ners gevraagd ideeën aan te dra-
gen voor (kleine) projecten in 
Aalsmeer. Onder andere heeft de 
gemeente aanvragen gekregen 
over een openbare zwemtrap bij 
de Westeinder en het plaatsen 
van meer bankjes. De bestuur-
ders vragen nu opnieuw aan in-
woners om mee te denken. Ach-
ter het Corry Vonkpad aan de Bil-
derdammerweg in Kudelstaart is 
een gebied van circa 1.500 vier-
kantemeter om mee aan de slag 
te gaan. In het gebied rondom 
het schooltuintje kunnen maxi-

maal vier ‘parkjes’ gerealiseerd 
worden. Denk aan een minibos, 
een bijenpark of een pluk- en 
bloementuin. Er zijn wel enke-
le regels. Het beheer moet door 
tenminste drie bewoners plaats-
vinden, het ontwerp moet zor-
gen voor een groen gebied met 
ecologische waarde, het gebied 
blijft openbaar toegankelijk en 
het is niet de bedoeling dat er 
speeltoestellen en/of (tijdelijke) 
gebouwen komen. Altijd al een 
parkje willen ontwerpen en be-
heren? Grijp je kans en deel je 
ontwerp met sfeerbeelden op 
www.participatie.aalsmeer.nl. 
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Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

KANTOOR/
BEDRIJFSRUIMTE
Het pand op de eerste verdieping is 70 m² 
met eigen opgang vloerverwarming en 
radiatoren. Systeemplafond met voldoen-
de lichtbakken. WC met douche, keuken-
blok, koelkast, vrieskast en magnetron. 
Data aansluitingen rondom en Luchtcir-
culatie. Op een zeer mooi en schoon be-
drijvenpark en is goed bereikbaar.

Huurprijs van €650,- is per maand 
excl. BTW en nuts voorzieningen.
Info. 06-53171253T
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Pierre van der Steeg
Dolf Meerleveld
Lid Ont: 304
� Oosteinderweg 390
 1432 BG Aalsmeer
� 0297-321676
� www.tppmeerleveld.nl

P.C. VAN DER STEEG
TANDTECHNIEK

R. MEERLEVELD
TANDPROTHETICUS

Kunstgebitten, frame’s, reparaties, rebasing
Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Gespecialiseerd in klikgebit 
op implantaten

medemogelijk
gemaakt door:26 + 27 oktober 2019

12.00 - 17.00 uur
26 + 27 oktober 2019
12.00 - 17.00 uur

� ZEVEN DAGEN PER WEEK VANAF 15:00 GEOPEND.

� REGELMATIG LIVE MUZIEK OP ZATERDAGAVOND.

� PUBQUIZ OP DINSDAGAVOND OP EVEN WEKEN.

� ZEER RUIM ASSORTIMENT BIEREN OP FLES EN TAP EN 
GEDISTILLEERD, 20 SOORTEN WHISKY EN 7 GIN.

Weteringstraat 8  •  aalsmeer  •  322949

LIKE ONS OP FACEBOOK OF KIJK OP WWW.JOPPE.NL

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl 

aanhangwagenreparatie-
en onderhoud ga naar

Aalsmeerderweg 230 | info@jovar.nl | www.jovar.nl 

Aanwezig van
08.00 tot 13.00 uur.

Banden, onderdelen 
en laswerk.

Voor 
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Tel. 0297-344157 | e-mail: iwan.kleijn@caiway.nl

Aanleg | Onderhoud | Storingen

Beethovenlaan 54
0297-360002

(NAAST DE HOOGVLIET)

Van vrijdag 
25 oktober t/m 

vrijdag 1 november:

Drogisterij

De Horn

Vraag naar de 
actievoorwaarden

40% 
KORTING
OP BIJNA ALLES

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Te koop:
Nwe werkschoenen, zwart, verste-
vigde neus, hoog model mt. 41 en 
42. Per paar €25,-. Glazen salon tafel 
99x99 helder kunststof onderstel, h. 
36 cm €50,-. Nordic walking stokken 
uitschuifbaar tot max 135 cm €20,-. 
Eettafel met 4 stoelen 85x125, 
uitschuifb. tot 180 cm wenge kleur 
€50,-. Kristallen hanglamp rond 
modern met 3 bijpassende wand-
lampjes €250,-. Zwaar wandbergsys-
teem “spur” dubb. consoles 7 staan-
ders 2 mtr. met 7 consoles 60 cm en 40 
consoles 36 cm €50,-. Plankdragers 
voor spur systeem. div. maten wit en 
zwart €50,-. Tel. 0297-565394
Gevraagd:
Elvis Presley stern �ipperkast mag 
event. wat aan stuk zijn. Tel. 0297-
786546

Te koop:
1 Pers. Boxspring bed + extra matras 
z.g.a.n. € 55,-. Mooie bruine houten 
hangkast 190/90/53 cm €35,-. Kan 
bezorgd worden. 
Tel. 0297-329180
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Uit sloot gered 4-jarig 
jongetje overleden
Aalsmeer - Zondag 20 oktober 
rond vier uur in de middag is aan 
de Oosteinderweg een kind te 
water geraakt. De, volgens ge-
tuige, 4-jarige kleuter was even 
daarvoor als vermist opgegeven. 
Er was al een zoektocht op gang 
gezet. Ook waren de hulpdien-
sten gealarmeerd en allen waren 
gelukkig snel ter plaatse.
Het jongetje werd in de sloot 
naast het terrein aangetro�en 
en is onmiddellijk uit het water 
gehaald waarna de brandweer 
de reanimatie heeft ingezet. De 

kleuter uit Leiden is vervolgens 
direct met spoed per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd. 
Helaas tevergeefs. Later in de 
avond werd bekend gemaakt dat 
het jongetje is overleden.
Voor het ongeval waren politie, 
brandweer en ambulancedienst 
uitgerukt. Ook de traumaheli is 
geland om de arts hulp te laten 
verlenen. Uit camerabeelden is 
gebleken dat het jongetje zelf te 
water is geraakt. De politie heeft 
het onderzoek afgerond.
Foto: Marco Carels

Op 5 november in De Oude Veiling
Inloop over renovatie 
van de Barendebrug
Aalsmeer - De gemeente en 
Gebr. Griekspoor B.V. bereiden 
samen de renovatie van de Ba-
rendebrug voor. Tegelijkertijd 
met de renovatie van de brug en 
het terugbrengen van de boven-
bouw gaan werkzaamheden uit-
gevoerd worden aan het wegvak 
tussen de brug en de Ringvaart-
zijde. Om belangstellenden te in-
formeren over de werkzaamhe-
den wordt op dinsdag 5 novem-
ber een inloopbijeenkomst ge-
houden van 20.00 tot 21.00 uur 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat.

Omdat het project nog in voor-
bereiding is, kan de exacte start-
datum nog niet bekend gemaakt 
worden. De planning is de voor-
bereidingen eind 2019 afron-
den en in het eerste kwartaal 
van 2020 beginnen aan de werk-
zaamheden. Uiteraard is dit af-
hankelijk van de weersomstan-
digheden. Voor vragen of opmer-
kingen kan tot 12 november con-
tact opgenomen worden met de 
gemeente via mail (pena@am-
stelveen.nl) of door een bericht 
te sturen naar antwoordnummer 
28, 1420 VK Aalsmeer.

Flink geldbedrag 
weg na 

zakkenrollerij
Aalsmeer - Op woensdag 16 
oktober rond half twee in de 
middag heeft een zakkenrol-
lerij plaatsgevonden bij een 
winkel in de Ophelialaan. Een 
62-jarige vrouw had bood-
schappen gedaan en waar-
schijnlijk is tijdens het afreke-
nen per pin over haar schou-
ders meegekeken bij het in-
toetsen van de code. Bij een 
volgende winkel heeft de dief 
toegeslagen en heeft ongezien 
de pas van de vrouw gestolen. 
De dief is vervolgens snel te 
werk gegaan. Bij de bank zijn 
direct de limieten verhoogd 
en er is zo’n 2.000 euro opge-
nomen. Er zijn camerabeel-
den beschikbaar, de politie 
doet verder onderzoek. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000. Ook 
een waarschuwing bij deze: 
Let bij het betalen per pin altijd 
goed dat er niemand meekijkt 
en berg bankpassen goed op!

Enkelbreuk na 
aanrijding

Aalsmeer - Op donderdag 17 
oktober even voor half vijf in 
de middag is een 11-jarige in-
woonster gewond geraakt na 
een ongeval. Het meisjes was 
in de Koningsstraat aan het 
spelen. Plots rende zij rich-
ting het �etspad waar juist een 
scooter kwam aanrijden. De 
bestuurder, een 16-jarige jon-
gen uit Aalsmeer, kon een bot-
sing niet meer voorkomen. Het 
meisje liep een enkelbreuk op 
en is per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd voor be-
handeling. De scooterrijder, 
die overigens niet te hard reed, 
kwam met de schrik vrij.

Geen baat bij 
reanimatie

Aalsmeer - Op donderdag 17 
oktober rond tien uur in de 
morgen zijn de hulpdiensten 
gealarmeerd voor een reani-
matie in een woning in de Op-
helialaan. Toen een buurman 
thuis kwam zag hij de man, die 
sinds twee weken in het huis 
aanwezig was, op de grond 
liggen. De politie, brandweer, 
ambulancedienst en het AED-
team zijn ter plaatse gegaan. Er 
is reanimatie toegepast, maar 
hulp had geen baat. De 45-ja-
rige man is overleden. De man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats werkte bij een Pools uit-
zendbureau. Via de organisatie 
gaat contact opgenomen wor-
den met zijn familie. Een mis-
daad wordt uitgesloten, het 
betreft een natuurlijke dood.

Twijfel over 
beroving

Aalsmeer - Op zaterdag 19 ok-
tober rond kwart voor vijf in de 
middag kreeg de politie een 
melding dat bij het benzinesta-
tion aan de Dreef een verwarde 
man zou staan. Agenten zijn ter 
plaatse gegaan en tro�en een 
47-jarige man aan die alleen 
maar Pools sprak. Hij had �in-
ke bloeduitstortingen op zijn 
armen en bij zijn oor. Met hulp 
van Google-translate werd het 
verhaal van de man vertaald. 
Hij vertelde te zijn beroofd van 
zijn telefoon door vier Bulgaar-
se of Roemeense mannen op 
de Burgemeester Kastelein-
weg tussen Aalsmeer en Uit-
hoorn. De man is voor behan-
deling naar het ziekenhuis ver-
voerd. Agenten zijn vervolgens 
op zoek gegaan naar meer in-
formatie. Ze kwamen er ach-
ter dat de man ontslagen was 
en uit een woonpand in Uit-
hoorn was gezet. De agenten 
zijn voor verder verhaal naar 
het ziekenhuis gereden, maar 
de man wilde de agenten niet 
meer spreken en gaf aan geen 
aangifte te willen doen. De be-
roving werd in twijfel geno-
men, mede ook omdat de man 
zondag op het Station in Am-
sterdam werd aangetro�en. 
Hij lag hier te slapen. De man 
verklaarde te wachten op zijn 
vrouw. De 47-jarige Pool heeft 
een boete gekregen en is met 
een waarschuwing vervol-
gens heen gezonden. De po-
litie doet geen verder onder-
zoek meer.

Onderzoek naar 
valse recepten

Aalsmeer - Er loopt een on-
derzoek naar mogelijk vals uit-
geschreven recepten voor het 
verkrijgen van het middel Oxi-
codon. Dit betreft een zwa-
re pijnstiller. Een huisarts in 
Aalsmeer is hierover gebeld 
door apotheken uit Aalsmeer, 
Amstelveen en Amsterdam. 
De naam van de persoon blijkt 
echter geen patiënt te zijn van 
de huisarts. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door de lan-
delijke politiedienst.

Verzoek om geld? 
Eerst checken!

Aalsmeer - Er wordt alom 
voor gewaarschuwd op televi-
sie en radio en in bladen. Een 
verzoek tot betaling, ook al is 
het van familie of vrienden, al-
tijd eerst even checken. Een in-
woonster is er helaas toch inge-
trapt. Haar ‘dochter’ vroeg via 
Whatsapp een bedrag over te 
maken voor een aankoop. Het 
geld is overgemaakt, maar niet 
naar de ‘dochter’. De bewoon-
ster is hierdoor een aanzienlijk 
geldbedrag kwijt geraakt. De 
politie doet onderzoek. Nog-
maals, blijf alert en controleer 
eerst een verzoek om geld, ook 
bij familie en vrienden. Crimi-
nelen gaan ver om zoveel mo-
gelijk informatie te verzame-
len, waardoor het verzoek ge-
loofwaardig overkomt!

Meldingen over 
vuurwerk

Aalsmeer - Op vrijdag 18 ok-
tober kreeg de politie ‘s mid-
dags een melding dat vijf of zes 
jongens vuurwerk aan het af-
steken waren in het Seringen-
park. Agenten zijn ter plaat-
se gegaan, maar de groep was 
al verdwenen. Ook vanuit Ku-
delstaart heeft de politie een 
aantal meldingen over vuur-
werkoverlast gekregen. Nu 
vuurwerk afsteken is verboden 
en kan een �inke boete ople-
veren.

Auto door aanrijding 
flink beschadigd
Aalsmeer - Op woensdag 16 ok-
tober rond vijf uur in de middag 
zijn een vrachtwagen en een auto 
op elkaar gebotst. Bij deze aanrij-
ding in de Lakenblekerstraat, ter 
hoogte van de Turfstekerstraat, 
is een auto �ink beschadigd ge-
raakt. De politie en de ambulan-
cedienst zijn ter plaatse gegaan. 
De inzittende van de auto is door 

de medewerkers van de ambu-
lance behandeld, maar hoefde 
niet mee naar het ziekenhuis. De 
chau�eur van de vrachtwagen 
bleef ongedeerd.
De politie doet onderzoek naar 
de oorzaak van de aanrijding. De 
zwaar beschadigde auto is door 
een takelbedrijf opgehaald.
Foto: Marco Carels

Brainstormen met inwoners
Denk mee over inzameling 
van afval in Aalsmeer
Aalsmeer - Hoe ziet uw ideale af-
val inzamelsysteem eruit? Dat wil 
de gemeente Aalsmeer graag van 
u weten. Want zo min mogelijk af-
val en dat wát aangeleverd wordt 
goed scheiden is de uitdaging die 
de gemeente met inwoners wil 
aangaan. 

De rijksoverheid heeft alle ge-
meenten in Nederland de op-
dracht gegeven om de hoeveel-

heid restafval drastisch te vermin-
deren én afval goed te scheiden. 
Dit gebeurt onder het motto: ‘Van 
afval naar grondstof’. De landelij-
ke doelstelling is maximaal 100 
kilo restafval per inwoner per jaar 
in 2020 en 30 kilo per inwoner per 
jaar in 2025. Gemiddeld biedt een 
inwoner van gemeente Aalsmeer 
nu nog jaarlijks 194 kilo restafval 
aan via de containers voor restaf-
val en de milieustraat.

“Uitingen van vreugde zijn welkom”
Dippers: ‘Amstelveen 
uitzwaaimoment’
Aalsmeer - De eerste reacties 
over de breuk in de ambtelijke 
samenwerking tussen Aalsmeer 
en Amstelveen rollen al binnen. 
Het merendeel is positief, inwo-
ners lijken blij te zijn dat de keu-
ze is gemaakt om zelfstandig ver-
der te gaan. De Illegale Peurders 
gaan nog verder dan ‘slechts’ een 
opmerking, er is een ludieke ac-
tie bedacht: “De Dippers organi-
seren naar aanleiding van het be-
sluit van de gemeente Aalsmeer 
om niet meer ambtelijk verder te 
gaan met Amstelveen een ‘Am-
stelveen uitzwaaimoment’. De-
ze feestelijke gebeurtenis gaat 

plaatsvinden op vrijdag 27 de-
cember aan het einde van de 
Oosteinderweg, nabij Lunchlo-
kaal De Drukker. De bijeenkomst 
wordt opgeleukt door anekdotes, 
die het besluit luister bijzetten. 
Aanvang is 17.00 uur.”
Het bericht is door De Illegale 
Peurders gepost op facebook en 
gebruikers hiervan worden ge-
vraagd het bericht zoveel moge-
lijk te delen. Het voorstel van een 
lezer om uitzwaai vlaggen mee 
te nemen om het nog feestelijker 
te maken, is positief ontvangen 
door de Dippers: “Alle uitingen 
van vreugde zijn welkom.”

Werkzaamheden in volle gang
Bovenbouw Aardbeien-
brug verwijderd!
Aalsmeer - Er wordt al gerui-
me tijd hard gewerkt aan en bij 
de Aardbeienbrug op de Uiter-
weg. Gestart is met het realise-
ren van een omlegging naast de 
brug om doorgaand verkeer mo-
gelijk te houden. Deze klus is nu 
geklaard. De volgende fase is het 
verstevigen en renoveren van de 
brug zelf. Hier wordt nu mee aan-
gevangen. Afgelopen woensdag 

23 oktober is de bovenbouw ver-
wijderd. Dit gedeelte van de brug 
gaat vervangen worden voor een 
replica. 
De komende maanden moet de 
Uiterweg het dus doen zonder 
haar markante Aardbeienbrug. 
De planning is dat de werkzaam-
heden rond eind maart, begin 
april, dus voor het nieuwe vaar-
seizoen, klaar zijn.

Vragenlijst
Het totale afvalaanbod van huis-
houdens moet dus omlaag en de 
afvalscheiding beter om de lan-
delijke doelstelling te halen. De 
gemeente wil deze opdracht sa-
men met inwoners oppakken. U 
kunt aangeven hoe uw ideale in-
zamelsysteem eruitziet door een 
digitale vragenlijst in te vullen. 
Dit kan tot 4 november via www.
aalsmeer.nl/afval. Wie de vragen-
lijst liever op papier wil invullen, 

deze afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis Aalsmeer en inge-
vuld hier ook weer inleveren.

Bewonersbijeenkomsten
Adviesbureau JMA organiseert 
namens de gemeente drie be-
wonersbijeenkomsten. Hier 
wordt ingegaan op de doelstel-
lingen die er liggen en er wordt 
gebrainstormd met de aanwe-
zigen over hoe de hoeveelheid 
restafval omlaag kan en de ser-

vice voor grondsto�en beter kan. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
op: Vrijdag 8 november van 
15.30 tot 17.00 uur in het Dorps-
huis van Kudelstaart, inloop van-
af 15.00 uur; Dinsdag 12 novem-
ber van 19.30 tot 21.00 uur in De 
Oude Veiling: Marktstraat 19, in-
loop vanaf 19.00 uur; Donderdag 
14 november van 19.30 tot 21.00 
uur in The Beach, Oosteinderweg 
247a, inloop vanaf 19.00 uur.

Gastlessen
Naast dit traject verzorgt JMA ook 
gastlessen op (basis)scholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart om zo 
de ideeën op te halen die de kin-
deren in de gemeente hebben 
over afvalinzameling. 

Kijk voor meer informatie over de 
participatie, de afvalinzameling 
en de afvalsto�enhe�ng op de 
website: www.aalsmeer.nl.
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Twee kapvergunningen: 17 bomen weg, 12 onder voorbehoud

Groenplan Kasteleinweg: 
Aanplant 175 bomen
Aalsmeer - Begin volgend jaar 
start aannemer Dura Vermeer in 
opdracht van de Provincie Noord-
Holland met de eerste zichtbare 
werkzaamheden ter voorberei-
ding op de aanleg van de hoog-
waardige openbaar-vervoerver-
binding en de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg 
tussen Uithoorn en Schiphol-
Zuid (project HOVASZ). Naast dat 
er een hele nieuwe inrichting van 
de weg komt heeft de gemeente 

Aalsmeer ook  een groenplan ge-
maakt. In dit plan staat dat er na 
de aanleg van de weg ruim 175 
bomen worden terug geplant. 

Bomen kappen
Voor de aanleg van de weg moe-
ten helaas ook bomen gekapt 
worden. Afgelopen zomer heeft 
Dura Vermeer een vergunning 
aangevraagd om 31 waardevolle 
bomen te mogen kappen. Deze 
aanvraag heeft de gemeente sa-

men met Dura Vermeer goed be-
keken en samen hebben zij ge-
concludeerd dat een aantal bo-
men waarschijnlijk behouden 
kan blijven. Daarom is de vergun-
ning voor de 31 bomen ingetrok-
ken en heeft Dura Vermeer twee 
nieuwe vergunningen aange-
vraagd voor totaal 29 bomen. 
Eén voor 17 bomen die voor de 
aanleg van de weg echt weg 
moeten en één vergunning voor 
de kap van 12 bomen. Deze laat-

ste vergunning verleent de ge-
meente onder de voorwaarde dat 
deze bomen alleen gekapt mo-
gen worden als het echt niet an-
ders kan. Deze twee vergunnin-
gen liggen vanaf 25 oktober zes 
weken ter inzage in het gemeen-
tehuis in Aalsmeer voor indienen 
van eventuele bezwaren. Als de 
vergunning na deze zes weken 
de� nitief is verleend, start Du-
ra Vermeer begin 2020 (vóór de 
start van het broedseizoen) met 
de bomenkap. Dit wordt uiter-
aard vooraf aangekondigd.

Over HOVASZ
Medio 2020 starten de werk-
zaamheden aan de hoogwaar-
dige OV-verbinding tussen Uit-
hoorn, Aalsmeer en Schiphol-
Zuid: HOVASZ. De nieuwe HOV-
verbinding is een van de scha-
kels in het regionale HOV-net-
werk R-Net en biedt reizigers fre-
quent, comfortabel en betrouw-
baar busvervoer. 
Naast de busbaan wordt de 
N196 in de Haarlemmermeer, de 
Burgemeester Kasteleinweg in 
Aalsmeer en de Koningin Maxi-
malaan in Uithoorn, inclusief de 
� etspaden, opnieuw ingericht 
als een tweebaansweg voor lo-
kaal bestemmingsverkeer. Een 
aanzienlijke verbetering voor de 
leefbaarheid, bereikbaarheid en 
de veiligheid in Aalsmeer. De ver-
wachting is dat de weg eind 2021 
in gebruik wordt genomen. 

Inloopbijeenkomst
Over de totale planning en plan-
nen van het project organiseren 
alle partijen samen nog dit jaar 
een inloopbijeenkomst. Meer in-
formatie over het project HO-
VASZ, de werkzaamheden en de 
digitale nieuwsbrief is te vinden 
op de website: www.hovasz.nl.

Aalsmeer - “Ik was gisteren 
weer in het bos en nu liggen er 
op veel plaatsen uitgewaaide 
nesten van de processierups. 
Een paar weken geleden had 
ik deze nesten ook al gezien 
en toen melding gemaakt bij 
de boswachter. Deze wist er-
van, het bos schijnt er vol mee 
te liggen, maar het was levens-
gevaarlijk om het te gaan rui-
men en hij zou ook niet weten 
waar hij het heen moest bren-
gen, al noemde hij wel de GGD. 
Het was naar zijn idee dus be-
ter dat de haartjes overal heen 
verspreid kunnen worden als 
de nesten droog zijn, en dat 
kinderen en honden er in kon-
den spelen was blijkbaar niet 
zijn probleem.
Hij raadde aan om een klacht 
te melden op de website van 
het Amsterdamse bos, wat ik 

ook gedaan heb, maar niets 
meer van gehoord. Inmiddels 
lijken de nesten op molsho-
pen vanuit de verte, dus ik kan 
me voorstellen dat de mees-
te mensen dit niet opvalt. Van 
de zomer werd er een heel dra-
ma van gemaakt en heb ik zelf 
ook � ink last van de haren ge-
had, maar nu is het helemaal 
geen nieuws meer en dat ver-
baast me. De haren kunnen 
tot 8 jaar actief blijven en zijn 
voor ons niet te zien. Wat moe-
ten we met een bos dat dus be-
zaaid zal liggen met haartjes, 
doordat er niet verder geruimd 
wordt, en we daar beter de ko-
mende jaren niet meer kunnen 
komen?”
José van Vliet
jcm.van.vliet@gmail.com
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Haren kunnen tot 8 jaar actief blijven
Nesten processierupsen 
in het Amsterdamse Bos

Aalsmeer - Schitterend de 
raadsvergaderingen over Schip-
hol, onder andere in Uithoorn en 
Aalsmeer, de vergaderingen in 
de Thamerkerk,(georganiseerd 
door Schiphol met goed ge-
trainde, mondige mensen) 
te Uithoorn, aanplakborden 
(abri’s) van Schiphol met de 
tekst: ‘Denk na over Schip-
hol’ duidend op de mogelij-
ke groei. Alsof wij burgers iets, 
maar dan ook iets te vertellen 
hebben over het aantal vluch-
ten per jaar en met name over 
de Aalsmeerderbaan. Nog meer 
vluchten naar de 540.000 vluch-
ten in 2020 per jaar lijdt tot 
meer overlast en zal het woon-
klimaat nog ernstiger scha-
den. Afgelopen zaterdag 19 ok-
tober was het ook weer goed 
raak met het geluid van overra-
zende vliegtuigen, vol gas naar 
plaats van bestemming. Het 
is toch niet te geloven dat de 
Aalsmeerderbaan, notabene als 
startbaan wordt gebruikt in zo’n 
bewoond gebied. Achter elkaar 
kwamen ze over afgelopen za-
terdag. De enorme geluidsprik-
kels konden niet eens verwerkt 
worden in mijn brein, want het 
volgende vliegtuig raasde al-
weer over. Achter elkaar, de he-
le dag tot 23.00 en vervolgens 
denderde ook nog ‘s nachts een 
aantal vliegtuigen over mijn 
huis.  Ik kreeg last van mijn hart 
door de stress van het overwel-
digende geluid van de vliegtui-
gen. Geen enkel moment van 
rust. Ik had toch wel de venti-
latieluikjes van mijn ramen huis 
dichtgedaan? Moet ik ook nog 
eens met gehoordopjes over-
dag in mijn eigen huis gaan zit-
ten? Moet ik mijn huis gaan ver-
kopen? Waar moet ik naar toe? 
Mijn huis nog beter isoleren te-
gen geluid? Elke dag mijn ra-
men potdicht houden tegen 
geluid? Zoveel stress door ge-
luidsoverlast, zelfs mijn hond 
schrikt van het geluid als er vol 

gas een vliegtuig overdendert. 
Je word er zooo moe van, nie-
mand luistert naar de burger, je 
staat met je rug naar de muur. 
En Schiphol maar de indruk ge-
ven dat wij er toe doen. Gelooft 
U het zelf? Het gaat alleen maar 
om geld, geld en nog eens geld. 
En als daarbij de burgers in hun 
woongenot of gezondheid aan-
getast worden, dat maakt toch 
allemaal niet uit. En als U uit-
eindelijk een hartverzakking 
krijgt of agressief wordt door 
al dat geluidsterreur, daar heeft 
Schiphol toch weinig van doen? 
Uiteindelijk ‘de hoge mene-
ren’ met hun dikbetaalde inko-
men wonen ergens lekker lan-
delijk, ver weg van de overlast 
van Schiphol. Geluidsterreur 
veroorzaakt stress, dit is toch 
niet meer leefbaar!  Tegenstan-
ders zeggen dan: “Nou dan had 
je niet in de buurt van Schiphol 
moeten gaan wonen.” Pardon, 
het scheelt nog al het aantal 
vliegtuigbewegingen van tien 
of twintig jaar geleden dan met 
nu. Er is ook een grens wat toe-
laatbaar is voor milieuschade, 
uitstoot van ultra� jnstof en ge-
luidsoverlast. Wat kan een mens 
aan qua geluid om normaal te 
kunnen functioneren zonder 
rond te lopen met stressklach-
ten. Gaat U gerust naar een ver-
gadering over Schiphol, met of 
zonder overheid, je kan oever-
loos blijven praten over dit on-
derwerp. U kunt 100 boze mail-
tjes sturen naar BAS (bewoners 
aanspreekpunt Schiphol), maar 
gelooft U me, de burger heeft 
niets te vertellen. Kijk, neem 
een voorbeeld aan de boeren 
die komen tenminste echt in 
actie. Wij zitten liever ‘s avonds 
televisie te kijken, murw, boos, 
gefrustreerd met het geluid op 
40 dan horen we tenminste heel 
even de vliegtuigen niet.

J. Bartels: warmerdam_
jeanette@hotmail.com

Aalsmeer - “Maar weer eens 
een fotootje genomen van de 
rotzooi die bij de glas- en plas-
ticcontainers aan de Zwarte-
weg, bij de hoek van de Clu-
siusstraat, ligt. Wederom een 
heel bankstel en nu ook een 
rubberboot plus nog meer 

troep. Eigenlijk geen woorden 
voor en dat gele bordje help 
ook geen barst. Misschien ook 
melden in het Engels, Pools of 
een andere taal? Of een boete-
bedrag? Maar zal ook niet hel-
pen, denk ik...” 
Jan Kwak
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Moe van de geluidsterreur
De burger heeft niets te 
vertellen over Schiphol

“Gele bordje helpt geen barst”
Weer troep gedumpt bij 
bakken aan Zwarteweg

Evenement met een boodschap
Datum 4e editie Down 
Town Ophelia bekend
Aalsmeer - In 2020 wordt de 
vierde editie van DownTown Op-
helia georganiseerd. Een groot 
evenement met een boodschap, 
dat niet meer weg te denken is 
in Aalsmeer en omgeving. De or-
ganisatie gaat dit gezellige eve-
nement onder andere samen 
met de winkeliers uit de Ophe-
lialaan en vrijwilligers organise-
ren op zaterdag 13 juni 2020. De 
voorbereidingen zijn alweer ge-
start met het vinden van spon-
sors, artiesten, deelnemers en 
nog heel veel meer. Het Oranje-
comité Aalsmeer heeft haar toe-
zegging ook voor volgend jaar 
juni weer gedaan voor het rege-

len van het kinderplein, de win-
keliers waren weer enthousiast 
en ook de zangers Danny Terp en 
Dennis Wijnhout hebben de da-
tum al vastgelegd in hun agenda. 
En zo zal het balletje weer gaan 
rollen bij veel betrokkenen die 
hun steentje willen bijdragen aan 
dit mooie evenement waar men-
sen met een verstandelijke be-
perking de hoofdrol mogen spe-
len in de winkels, op het podium 
en in de straat. 

DownTown Ophelia is niet alleen 
een jaarlijks terugkerend evene-
ment, het is inmiddels veel meer 
dan dat. De stichting zet men-

sen met een verstandelijke be-
perking in de spotlights en wil 
laten zien dat deze mensen ook 
kansen verdienen op de arbeids-
markt. Ze kunnen meer dan me-
nigeen denkt!

Jij & Ik jubileum
Met steun van DownTown Ophe-
lia werd de Jij & Ik Cadeauwinkel 
van Stichting Ons Tweede Thuis 
vorig jaar werkelijkheid. Inmid-
dels is deze plek niet alleen meer 
een winkel met leuke cadeauarti-
kelen, gemaakt door mensen met 
een beperking; het is uitgegroeid 
tot een uniek concept in het ver-
lengde van DownTown Ophelia. 
De werknemers krijgen de kans 
om hun talenten te laten zien bij 
andere winkeliers in de Ophelia-
laan en inmiddels ook daarbui-
ten. Een prima samenwerking en 
een goed voorbeeld van het mee 
laten draaien in de maatschappij 
van deze doelgroep. Op zaterdag 
30 november wordt het eerste ju-
bileum feestelijk gevierd. 

DownTown Radio
Ook Radio Aalsmeer heeft er 
door DownTown Ophelia een bij-
zonder radioprogramma bijge-
kregen. Iedere maand kunnen 
luisteraars afstemmen op Down-
Town Radio, een programma 
voor en door mensen met een 
verstandelijke beperking. Den-
nis Wijnhout, Rinus van Itterzon 
en Ilse Zethof behandelen inte-
ressante onderwerpen voor en 
vanuit de doelgroep en ontvan-
gen altijd gezellige gasten in de 

studio. Iedere uitzending is een 
feestje. Ooit begonnen als een 
‘op weg naar DownTown Ophe-
lia’ radioprogramma met Dennis 
en Kim Maarse, is inmiddels uit-
gegroeid tot een terugkerende 
gezellige radioshow. De volgen-
de uitzending is op zaterdag 9 
november om 14.00 uur. De vo-
rige uitzendingen kunnen via de 
website van de radio teruggeluis-
terd worden. 

Slag om Aalsmeer
Het evenement in 2020 krijgt een 
� nancieel steuntje in de rug van 
de Aalsmeerse Lionsclubs. De he-
ren Lionsclub Aalsmeer en de da-
mes Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
organiseren op 13 november de 
Slag om Aalsmeer en DownTown 
Ophelia is het lokale goede doel 
dat aan dit leuke bedrijvenspel is 
gekoppeld, samen met de lande-
lijke Stichting Upside van Down. 
Beide goede doelen richten zich 
op een betere beeldvorming 
van mensen met een verstan-
delijke beperking en de Lions-
clubs staan hier helemaal achter. 
Na het spannende spel zal am-
bassadeur van Stichting Upside 
van Down Mark Haayema ver-
tellen over zijn passie voor kin-
deren met Downsyndroom. Hij 
is acteur, schrijver van verschil-
lende kinderboeken en liedjes 
en schrijft en werkt mee aan veel 
kinderseries op televisie. Meer in-
formatie over onder andere het 
inschrijven is te vinden op http://
www.lionsclubaalsmeerophelia.
nl/slag-om-aalsmeer
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Basisscholen klaar voor de toekomst!

Onderwijs in Kudelstaart 
is volop in beweging
Aalsmeer - Wie denkt dat de drie 
basisscholen in Kudelstaart con-
currenten van elkaar zijn, heeft 
het mis. Honderd procent mis 
zelfs, want de Antoniusschool, de 
Graankorrel en de OBS Kudelstaart 
hebben weliswaar elk hun eigen 
lesmethoden, maar regelmatig 
wordt met elkaar opgetrokken. 
Een gesprek over de (nabije) toe-
komst met de drie schooldirecteu-
ren en met wethouder Robbert-
Jan van Duijn met onderwijs en 
ruimtelijke ordening in de porte-
feuille. Kudelstaart wacht nog di-
verse veranderingen en uitbrei-
dingen en één van de belangrijk-
ste is toch wel de roep van veel 
Kudelstaarters om een tweede su-
permarkt te openen. De huidige 
locatie van de Graankorrel, naast 
het winkelcentrum, zou volgens 
de gemeente daarvoor de beste 
plek zijn. “De tweede supermarkt 
op die plek zou het bestaan-
de winkelcentrum gaan verster-
ken”, legt wethouder Van Duijn uit. 
“Daarom is de gemeente aan het 
kijken naar mogelijkheden om de 
schoolvoorziening te verplaatsen 
naar een nieuwe locatie.”

Hoofdweg-Zuid
Het oog is gevallen op de nog te 
bouwen woonwijk Hoofdweg-
Zuid. Op deze locatie, in het punt-
je van Kudelstaart en net buiten 
de LIB-zone, wil de gemeente het 
mogelijk maken dat zo’n 250 tot 
300 woningen gebouwd gaan 

worden en ruimte wordt gecre-
eerd voor een onderwijsvoorzie-
ning met kinderopvang. Dat die 
voorziening niet in het ook nog 
te bouwen Westeinderhage (met 
ongeveer 270 woningen) bedacht 
wordt, heeft vooral te maken met 
verkeersdruk. “Op de Bilderdam-
merweg is de verkeersdruk al be-
hoorlijk hoog en de Hoofdweg-
Zuid geeft een betere spreiding 
van de onderwijsmogelijkheden 
in Kudelstaart dat na deze twee 
nieuwe wijken zo’n 10.000 inwo-
ners telt”, gaat de wethouder ver-
der. Van Duijn benadrukt dat de 
plannen van de nieuwe onder-
wijsvoorziening nog in de kin-
derschoenen staan en worden 
besproken met de schoolleidin-
gen en -besturen. “We zijn als ge-
meente trots op de drie, we willen 
ze graag behouden en versterking 
geven.” 

“Ieder kind welkom”
In de nieuwe wijk Hoofdweg-Zuid 
zou niet alleen De Graankorrel een 
nieuwe school kunnen krijgen, de 
OBS Kudelstaart kan dan eventu-
eel meeverhuizen. In het huidi-
ge kindcentrum De Rietpluim kan 
dan meer ruimte worden gege-
ven aan de Antoniusschool (thans 
31 van de totaal 40 lokalen in ge-
bruik), de kinderopvang en moge-
lijk een derde jeugd- en jongeren-
partner. De Antoniusschool is de 
grootste van de drie met nu 745 
leerlingen. Directeur van deze ka-

tholieke school is Eric Spaargaren. 
“Ondanks de katholieke inslag is 
ieder kind welkom bij ons”, zegt 
Spaargaren. “Succes zit bij ons niet 
alleen in de leerresultaten, maar 
vooral ook in de opbrengsten van 
de persoonlijke ontwikkeling van 
onze leerlingen. Omdat wij zo’n 
grote school zijn, kunnen wij veel 
professionele begeleiding en ex-
tra aandacht geven.” Ook Spaar-
garen wil direct kwijt dat de drie 
scholen absoluut geen concurren-
ten zijn. “We hebben allemaal een 
eigen visie op onderwijs.”
 
Hoofd, hart en handen
Heleen Broerse van de Graan-
korrel knikt en vult aan: “Wij wer-
ken volgens het zogenaamde 3D-
onderwijs ofwel onderwijs met 
hoofd, hart en handen. We leren 
door te doen. De kinderen werken 
samen aan een opdracht, er mag 
dus gepraat worden in de klas, en 
we hebben stilteruimtes waar on-
ze leerlingen, die liever alleen aan 
een bepaald project werken, aan 
de slag kunnen. De kinderen heb-
ben ook geen vaste plek meer in 
de klassen.” De Graankorrel telt 
momenteel 140 leerlingen. Het 
zal niemand verbazen dat waar 
de Antoniusschool kan putten uit 
een groot team aan leerkrachten, 
de Graankorrel lesgeeft met een 
klein team. “Bij ons kom je op een 
overzichtelijke school waar iede-
re leerkracht ieder kind ook wer-
kelijk kent. En we geven dezelf-

de professionele ondersteuning 
aan onze kinderen”, meldt Broer-
se hierbij. 

Zelfstandigheid
OBS Kudelstaart heeft sinds het 
nieuwe schooljaar een interim-di-
recteur, Gerold Baan. De openba-
re school wil zich al geruime tijd 
duidelijker pro�leren. Er is in over-
leg met ouders, leerkrachten en 
het bestuur een andere weg in-
geslagen. Er wordt gedacht om 
te gaan werken volgens het zo-
genaamde Daltonconcept. Struc-
tuur, duidelijke afspraken, leren 
samenwerken, bevorderen van 
zelfstandigheid en zelfverant-
woordelijkheid zijn in deze de 
sleutelwoorden. Gerold Baan be-
geleidt en stuurt het nieuw inge-
zette proces. Per 1 januari worden 
zijn taken overgenomen door een 
nieuwe directeur met een Dal-
ton achtergrond. OBS Kudelstaart 
heeft momenteel 192 leerlingen. 
Op de drie Kudelstaartse scholen 

zijn alle leeftijden evenredig ver-
tegenwoordigd. Van de allerklein-
sten die voor het eerst naar de ba-
sisschool gaan tot de ‘doorgewin-
terde’ achtstegroepers die klaar 
gestoomd worden voor het voort-
gezet onderwijs. 
Ouders die voor de zoektocht 
naar de juiste school voor hun 
kind binnenstappen bij de Anto-
niusschool krijgen van Eric Spaar-
garen altijd het advies om voor-
al ook rond te gaan kijken op de 
andere twee basisscholen. Hel-
een Broerse en Gerold Baan zeg-
gen dit ook te doen. “We willen al-
lemaal het beste voor het kind”, al-
dus de drie directeuren. 

“Trots op alledrie”
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn heeft het gesprek glimla-
chend gevolgd. “Ik ben echt trots 
op de drie”, zegt hij nogmaals. “Ze 
geven een eigen invulling aan het 
onderwijs, maar er wordt ook sa-
mengewerkt.” De wethouder 

hoopt snel aan de slag te kunnen 
met de nieuwbouwplannen. Hij 
begrijpt dat er nog allerlei proce-
dures (startnotities, programma 
van eisen, etc.) gevolgd dienen te 
worden, maar doorpakken is zijn 
motto. 
Van Heleen Broerse van de Graan-
korrel hoeft een verhuizing overi-
gens niet op stel en sprong. “Het 
gebouw is dan wel 40 jaar, maar 
van binnen is het mooi ruim en 
heel functioneel. We hebben hier 
heel veel mogelijkheden om ons 
nieuwe onderwijsconcept verder 
te ontwikkelen.” Het bestuur van 
de Graankorrel wacht de ontwik-
kelingen af. 
Het is duidelijk: Het onderwijs in 
Kudelstaart is volop in beweging. 
En als het aan de wethouder en 
de schoolleidingen ligt blijft het 
in beweging om eventuele ver-
huisplannen met elkaar te kun-
nen starten en uiteindelijk tot ie-
ders tevredenheid te voltooien.
Door Jacqueline Kristelijn

In bibliotheek voor 4 tot 6 jarigen
Lego Storytales: Verhalen 

tot leven wekken
Amstelland - De Maakplaats 
workshop Lego Storytales be-
gint met een mooi verhaal over 
de prinses op de erwt. Daar-
na mogen de deelnemers het 
verhaal na bouwen met Du-
plo en mag er zelf een verhaal 
verzonnen worden. Wordt het 
een spannend verhaal over rid-
ders die een schatkist vinden 
of een heldhaftig verhaal over 
een meisje dat haar broer redt 
uit een krokodillenvijver? Laat 
je fantasie de vrije loop en laat 
vol trots je verhaal zien en ver-
tellen aan je ouders. In deze 
workshop wordt de cognitieve 
en creatieve ontwikkeling van 
kinderen gestimuleerd door-
dat ze het verhaal eerst naver-
tellen en daarna zelf verhalen 
verzinnen. Leeftijd 4 tot 6 jaar 

onder begeleiding van ouders 
of verzorgers. Let op: De leef-
tijdscategorie die staat aan-
gegeven is de minimale leef-
tijd voor deze workshop. De-
ze workshop is helaas niet ge-
schikt voor jongere kinderen. 
Een andere leuke workshop uit-
kiezen? Bezoek de Maakplaats 
pagina op de website van de 
Bibliotheek voor een overzicht 
van alle workshops voor ver-
schillende leeftijdscategorie-
en. De workshop Lego Story-
tales is op woensdag 30 okto-
ber van 15.00 tot 16.00 uur in 
de Bibliotheek Amstelveen op 
het Stadsplein. En op zaterdag 
2 november van 15.30 tot 16.30 
uur in de Bibliotheek Uithoorn. 
Kosten: 5 euro voor leden en 10 
euro voor niet-leden.

Aandacht voor (monumentale) bomen

Herfstrondleiding langs 
graven op Zorgvlied
Amstelland - Op zondagmiddag 
27 oktober geven Marcel Bergen 
en Irma Clement (auteurs Wan-
delen over Zorgvlied) een herfst 
rondleiding over begraafplaats 
Zorgvlied. De twee uur durende 
wandeling gaat langs een groot 
aantal bijzondere historische en 
moderne graven die op Zorgvlied 
te vinden zijn. De auteurs geven 
uitleg bij de uitbundige funerai-
re symboliek uit de negentiende 
eeuw die is aangebracht op de 
rijksmonumenten van onder an-
dere Oscar Carré (1891), Sophia 
Knoll (1890) en Adrianus Hartog 
van Banda (1873). Maar ook bij 
graven van bekende overlede-
nen wordt stil gestaan. Daarnaast 
vertellen de auteurs meer over de 
tuin- en parkaanleg en de monu-
mentale bomen op de begraaf-
plaats. Ook komen moderne as-
pecten van Zorgvlied aan de or-
de, waaronder het ondergrond-
se grafkeldercomplex ‘t Lalibel-
lum en het Crematorion. Tijdens 

deze rondleiding is er ook veel 
aandacht voor de (monumenta-
le) bomen in herfsttooi.
Start wandeling: 14.00 uur (tot 
ongeveer 16.00 uur). Verzamelen 
bij de witte kantoorvilla aan de 
Amsteldijk 273. Deelname 10 eu-
ro per persoon en dit bedrag is in-
clusief ko�e of thee. Reserveren 
bij Zorgvlied via 020-5404927 of 
via zorgvlied@amstelveen.nl

Serviceclub Amsterdam-Amstelland
Junior Chamber 40 jaar
Amstelland - Afgelopen zater-
dag 19 oktober vierde JCI Amster-
dam-Amstelland haar veertig ja-
rig bestaan. Junior Chamber In-
ternational is een wereldwijde 
serviceclub met leden tot 40 jaar. 
Zij zetten zich onder andere actief 
in voor de Sustainable Develop-
ment Goals van de Verenigde Na-
ties. In Amstelland wordt de laat-
ste jaren bijvoorbeeld de lokale 
world clean up, een verbindings-
diner en een beach volleybal toer-
nooi voor lokale bedrijven geor-
ganiseerd. Het lustrum bestond 
uit het spelen van het Wereld 
Handelspel, waarbij teams ver-

schillende landen vertegenwoor-
digen en met elkaar de wereld-
economie nabootsten door mid-
del van actief handelen in grond-
sto�en. Vervolgens waren er tij-
dens de borrel speeches van oud 
burgemeester van Amstelveen en 
erelid van de kamer, Jan van Za-
nen, en van directeur van de on-
dernemersvereniging Amstel-
veen, Darshan Sloot. Er werd hier-
in ingegaan op de maatschappe-
lijke en economische uitdagin-
gen van Amstelveen zoals de aan-
sluiting met veel expats, de grote 
aantrekkingskracht van de regio 
en grote aantallen bewoners die 

het minder breed hebben. Aan-
sluitend haalden voorzitters van 
de afgelopen decennia herinne-
ringen op tijdens het heerlijke di-

ner, die werd afgesloten met ge-
zellig feest. Op naar de volgende 
40 jaar actief zijn in de regio! Meer 
weten? Kijk dan op www.jciaa.nl.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Amsterdamse Bos
Op zoek naar 
de Gruffalo

Amstelland - Ga mee het Amster-
damse Bos in op zondag 27 okto-
ber om de Gru�alo te zoeken. Dat 
kan om 10.30 uur, 12.00 uur, 13.30 
uur of 15.00 uur. Muis houdt vos, 
uil en slang voor de gek, maar 
dan bestaat hij toch: De Gru�a-
lo. Start is bij De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5. De activiteit staat 
onder leiding van Natuur is een 
Feest en is geschikt voor kinde-
ren van 2 tot 6 jaar en (groot)ou-
ders of begeleiders. Kosten 5 eu-
ro per kind en 2,50 euro per vol-

Laatste herfstvakantie-weekend:
‘Eendje’ en ‘Ssst’ in het 
Poppentheater
Amstelland - Op zaterdagavond 
26 oktober om 19.30 uur brengt 
Kim van Zeben de familievoor-
stelling Eendje: Eend Dobber ver-
trouwt de komische reporter Pia 
zijn levensverhaal toe. Wat volgt 
is een spannende en muzikale 
roadtrip op zoek naar Het Grote 
Geluk, aan de hand van kleurrijke 
en hilarische scènes uit een een-
denleven vol pech en ongeluk. 
Deze voorstelling heeft alleen 
een ondergrens van 5 jaar, maar 
is verder voor iedereen tot en met 
105 jaar leuk!
Op zondagmorgen 27 oktober 
om 10.30 uur speelt het jonge ge-
zelschap Rose Stories/Studio Fi-
gur voor de allerkleinsten hun 2+ 
voorstelling ‘Ssst!’ Een fantasie-
prikkelende voorstelling met mu-

ziek, dierenpoppen en veel kie-
keboe-e�ecten. Toegangsprijs: 9 
euro per persoon. Kaarten reser-
veren kan via www.amstelveen-
spoppentheater.nl, mail naar in-
fo@amstelveenspoppentheater 
.nl of bel 020-6450439.

wassene. Duur: 1 uur buiten. Aan-
melden via 020-5456100 of www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel, iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

Aalsmeer - Dat het lastig is om 
een huis te huren, weten we al-
lemaal. Jongeren die lang moe-
ten wachten op een eigen wo-
ning is geen uitzondering. Met 
het Friendscontract van Eigen 
Haard kunnen Aalsmeerse jonge-
ren vanaf 18 jaar met voorrang 
samen een woning in het mid-
densegment in hun eigen woon-
plaats huren. Je bepaalt zelf met 
wie je een woning deelt. Wethou-

der Wonen, Robert van Rijn: “In de 
prestatieafspraken tussen de ge-
meente Aalsmeer, Eigen Haard 
en Huurdersvereniging Aalsmeer-
Kudelstaart zijn de friendscon-
tracten opgenomen. Ik ben erg 
blij dat Eigen Haard in Aalsmeer 
friendscontracten aanbiedt. Hier-
door kunnen jongeren met el-
kaar een woning huren en krijgen 
zij een extra kans op de woning-
markt.”

 Voorwaarden
Voor een Friendscontract gelden 
wel enkele voorwaarden, zo moe-
ten de huurders onder andere mi-
nimaal 18 jaar zijn, de afgelopen 
drie jaar minimaal twee jaar in 
Aalsmeer of Kudelstaart hebben 
gewoond en mag elke persoon 
maximaal 49.757 euro (prijspeil 
2019) per jaar verdienen. Naast 
deze voorwaarden gelden er nog 
een aantal andere voorwaarden. 

Extra kans voor Aalsmeerse jongeren op de woningmarkt

Friendscontracten: Huur een 
huis samen met je vrienden

Een totaal overzicht hiervan staat 
op de website van Eigen Haard.
“Via dit contract geven we een 
grote groep woningzoekenden 
de mogelijkheid om samen met 
vrienden een zelfstandige wo-
ning te huren”, zegt Mieke van 
den Berg, bestuurder bij Eigen 
Haard. “Alle huurders zijn geza-
menlijk verantwoordelijk voor 
de woning en het betalen van de 
huur.”

 Aanmelden
Geïnteresseerden vrienden kun-
nen zich aanmelden via het in-
schrij�ormulier op www.eigen-
haard.nl/friendscontract. Zo-
dra er een woning beschikbaar 
is neemt Eigen Haard contact op 
met de ‘friends’.

Meer vliegverkeer op Aalsmeerbaan
Onderhoud rijbaan bij 
oprit naar Kaagbaan
Aalsmeer - Schiphol voert tus-
sen zondag 27 oktober en zon-
dag 22 december onderhouds-
werkzaamheden uit aan een rij-
baan (A8) bij de oprit naar de 
Kaagbaan. Gedurende het groot-
ste deel van het onderhoud (na-
melijk tot en met 15 december) 
is de Kaagbaan overdag nauwe-
lijks inzetbaar voor vliegverkeer 
en worden andere start- en lan-
dingsbanen vaker dan gebrui-
kelijk ingezet. Bewoners ten zui-
den van de Zwanenburgbaan en 
de Aalsmeerbaan kunnen die pe-
riode meer overlast ervaren. De 
Kaagbaan is, net als de Polder-
baan, een zogenoemde ‘prefe-
rente baan’ die bij voorkeur inge-
zet wordt, omdat de aan- en uit-
vliegroutes over minder dicht be-
woond gebied komen dan ande-
re banen.

Van en naar het zuiden
De rijbaan die in onderhoud is, is 
onderdeel van een dubbele rond-
weg voor vliegtuigen. Vanwe-
ge het onderhoud kunnen taxi-
ende vliegtuigen tijdelijk slechts 
gebruikmaken van één rijbaan. 
Dit betekent tweerichtingsver-
keer op één rijbaan. Als gevolg 
daarvan is het alleen mogelijk 
om óf naar de Kaagbaan, óf naar 
de Aalsmeerbaan te taxiën. Daar 
komt bij dat het vanwege de vei-
ligheid niet mogelijk is de Zwa-
nenburgbaan en de Kaagbaan te-
gelijkertijd in te zetten voor star-
tend vliegverkeer in zuidelijke 
richting. 
Om deze redenen is Luchtver-
keersleiding Nederland (LVNL) 
genoodzaakt om de Aalsmeer-
baan en Zwanenburgbaan va-
ker in te zetten tijdens de onder-
houdsperiode. Alleen in het geval 
er slechts één start- en landings-
baan nodig is, kunnen vliegtui-
gen gebruik maken van de Kaag-
baan.

Werkzaamheden
De betre�ende rijbaan wordt in-
tensief gebruikt, met name door 
vliegtuigen die onderweg zijn 
naar de Kaagbaan, maar ook 
door taxiënd verkeer van en naar 
de gates. Het asfalt en de beton-
fundering lopen tegen het ein-
de van de technische levens-
duur en moeten worden vervan-
gen. Baanverlichting wordt door 
duurzame ledverlichting vervan-
gen en de afvoer van regenwa-
ter wordt verbreed. Van 15 tot en 
met 22 december worden er nog 
afrondende werkzaamheden uit-
gevoerd bij de rijbaan. Tijdens de 
afrondende werkzaamheden is 
de rijbaan weer in gebruik en is er 
geen sprake meer van afwijkend 
baangebruik door onderhoud.

Bewoners met vragen
Voor meer informatie of vragen 
over het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden kunnen omwo-
nenden contact opnemen met 
het Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS). Dat is het infor-
matie- en klachtencentrum over 
het vliegverkeer van, naar en op 
Schiphol. Dit kan via telefoon-
nummer 020-6015555 of het 
raadplegen van de website. BAS 
stuurt ook een mail met informa-
tie over de werkzaamheden aan 
alle bewoners die eerder hebben 
laten weten op de hoogte te wil-
len blijven. Onder invloed van het 
weer en operationele verstorin-
gen kan de planning veranderen.

Programma ‘Vlafeest’
Cabaretier Fabian vertelt 
ontwapend over autisme
Amstelland - Fabian is cabare-
tier en autist. Beide doet hij zelf-
standig. Het programma ‘Vlafeest’ 
gaat over hoe hij met dat laatste 
steeds beter heeft leren leven. 
“Het theater is een goede plek om 
het daar over te hebben. Als men-
sen op straat met me praten den-
ken ze: wat een mafkees. Sta ik op 
een podium denken ze: dit is echt 
theater! Dat voelt veilig en daar 
kan ik mee spelen.”In zijn laat-
ste ‘viral video’ heeft hij het uit-
gebreid over zijn autisme. Hij be-
schrijft op een hilarische manier 
hoe dat hem soms in verwarrende 
situaties brengt. “Hoewel mensen 
op deze manier om het onder-
werp kunnen lachen zit er wel een 
serieuze laag onder die ik naar vo-
ren wil brengen. Dankzij cabaret 
vond ik een manier om me te kun-
nen ontwikkelen. Mijn show gaat 
natuurlijk niet alleen over dat au-
tisme, maar het is wel een belang-
rijk deel van me. Het feit is wel dat 
ik er een heel eigen blik op de we-
reld door heb. Op die manier zet 
ik mijn eigenaardigheid in als een 
kracht. Dingen die voor de mees-
te mensen heel normaal zijn kun-
nen voor mij soms heel gek en ab-

surd overkomen. Maar los van dat 
is het ook een cabaretvoorstel-
ling en wil ik mijn bezoekers voor-
al een avond keihard lachen be-
zorgen. Want lachen betekent ac-
ceptatie en door acceptatie kon ik 
mijn eigen kracht vinden. Dat de-
len is toch een mooi streven?”Op 
vrijdag 1 november speelt Fabi-
an zijn voorstelling in Schouw-
burg Amstelveen. Kaarten zijn 
te bestellen via schouwburgam-
stelveen.nl. Aanvang is 20.30 uur. 
Voor meer informatie: www.fabi-
anfranciscus.nl 

Fabian Franciscus. 
Foto: Cameretten/Marcel Kollen.

Kastanjes poffen en sterren kijken
Nacht van de Nacht: De 
Heimanshof gaat open
Hoofddorp - Op zaterdag 26 ok-
tober doet heemtuin De Hei-
manshof mee met de Nacht van 
de Nacht. De tuin is open van 
19.00 tot 21.00 uur en slechts ver-
licht met lantaarntjes. Bij vereni-
gingsgebouw de Kijkdoos zul-
len kastanjes gepoft worden bo-
ven een vuurkorf en sterren kij-
ken staat op het programma. 
Doel van de actie is om mensen 
bewust te maken van de enorme 
hoeveelheid kunstlicht die ver-
bruikt wordt en het e�ect daar-
van op mensen en de natuur.
Nederland is een van de landen 
waar het meeste kunstlicht aan 
is. Vanuit de ruimte is te zien dat 
ons land helemaal oplicht door 
de hoeveelheid kunstlicht. Over-
dadig lichtgebruik wordt lichtver-
vuiling genoemd. Dit verstoort 

het leefritme van allerlei dieren, 
planten en ook van de mens. 
Daar kan met elkaar wat aan ge-
daan worden: alleen kunstlicht 
gebruiken als het echt nodig is. 
Licht in je (slaap)kamer uit als je 
er niet bent, bijvoorbeeld. Scheelt 
ook energie en dat is goed voor 
het milieu! 
De Nacht van de nacht is een lan-
delijk initiatief van de Natuur- en 
Milieufederaties (www.nachtvan-
denacht.nl). Op zaterdag 26 okto-
ber wordt in het hele land actie-
gevoerd om aandacht te vragen 
voor lichtvervuiling. Dan doen 
heel veel bedrijven, gemeenten 
en mensen het licht uit. Ook de 
Struinkids van De Heimanshof 
doen mee aan deze actie. Adres: 
Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofd-
dorp.

Nacht van de Nacht op 26 oktober
Nachtelijke activiteiten op 
forten en vestingen
Streek - Zaterdag 26 oktober 
dooft Nederland massaal het licht 
tijdens Nacht van de Nacht. Ook 
de waterlinies in Nederland doen 
mee. Op diverse forten, bunkers 
en vestingen worden nachtelijke 
activiteiten georganiseerd, zoals 
lichtroutes, glow in the dark schil-
deren, silent disco, escape rooms 
en sterren spotten. Kijk op www.
forten.nl voor het complete over-
zicht.

Glow in the dark schilderen
Luister naar de verhalenvertellers 
en laat je meevoeren op duiste-
re rondleidingen op en rond het 
Kunstfort bij Vijfhuizen. Roos-
ter onderweg een marshmallow 
boven knapperend vuur en doe 
mee aan een sessie glow-in-the-
dark schilderen (voor groot en 

klein). Ben je een echte nachtvlin-
der? Ga dan los bij de silent dis-
co en ‘Dance the night away’. Van 
19.00 tot 0.00 uur in Kunstfort bij 
Vijfhuizen aan Fortwachter 1.

Bijna één Werelderfgoed!
Nederland telt 10 waterlinies; ver-
dedigingslinies bestaande uit for-
ten en bunkers met een ingeni-
eus systeem van dijken en slui-
zen. Eén daarvan “De Stelling van 
Amsterdam” is sinds 1996 UNES-
CO Werelderfgoed. En een an-
dere grote waterlinie “de Nieu-
we Hollandse Waterlinie” is geno-
mineerd voor de status van We-
relderfgoed als uitbreiding op 
die Stelling van Amsterdam. Naar 
verwachting zullen deze twee li-
nies in 2020 één groot Werelderf-
goed vormen.

Serie ‘Vliegende Hollanders’
Bezoek filmopnamen in 
het Transport Museum
Nieuw-Vennep - In het Ne-
derlands Transport Museum 
in Nieuw-Vennep vinden deze 
herfstvakantie opnamen plaats 
voor een nieuwe Nederlandse se-

rie over de luchtvaartgeschiede-
nis. Deze achtdelige gedramati-
seerde serie, met de toepasselij-
ke naam ‘Vliegende Hollanders’ 
vertelt het verhaal over de strijd 

tussen Anthony Fokker en Al-
bert Plesman (de oprichter van de 
KLM) in de periode 1919 tot 1939. 
De door Topkapi gemaakte serie 
wordt volgend jaar september op 
NPO1 uitgezonden.  

Koortsachtige drukte 
In het museum is het een drukte 
van belang; zowel vrijwilligers van 
het museum, als een decorbouwer 
werken keihard om twee vlieg-
tuigen voor de opnames klaar te 
stomen. De eerste is een Fokker 
F7, een driemotorig vliegtuig uit 

1925. Dit vliegtuig is de laatste 
maanden opgebouwd en wordt 
gebruikt voor de close-up cockpit-
opnamen. Het tweede vliegtuig is 
de Douglas DC-2 waar, op dit mo-
ment, een complete cockpit, ra-
diocompartiment en passagiers-
cabine in gebouwd worden. In al 
die drie compartimenten worden 
opnamen gemaakt.

NTM partner in project
Het NTM werkt graag mee aan 
de totstandkoming van de TV-se-
rie omdat de serie laat zien wat 

voor een vooraanstaande rol de 
Nederlandse luchtvaart in die tijd 
in het wereldwijde transport ge-
had heeft; de KLM vloog de lang-
ste luchtlijnen ter wereld en Fok-
ker was de grootste vliegtuigbou-
wer in de wereld.  

Publiek wordt betrokken
Bezoekers kunnen kijken naar al-
le werkzaamheden in het muse-
um; de voorbereidingen, de ver-
schillende sets en de vliegtuigen. 
Het museum heeft zelfs toestem-
ming gekregen om ook tijdens de 
opnamen kleine groepjes bezoe-
kers mee te nemen naar de geïm-
proviseerde studio’s. Zo kan men 
met eigen ogen zien wat er alle-
maal komt kijken bij het maken 
van opnamen. Natuurlijk zijn er 
wél kleine lettertjes; het publiek 
wordt gevraagd jassen aan te hou-
den in verband met de wind en re-

gen die er binnen gemaakt wordt 
(afhankelijk van de scenes) en bij 
een grote toeloop zal iedereen op 
z’n beurt moeten wachten. Check 
voor de opnamedagen de face-
booksite van het Transport Muse-
um, omdat deze aan veranderin-
gen onderhevig zijn. 

Algemeen
Het Nederlands Transport Mu-
seum in Nieuw-Vennep is in de 
herfstvakantie elke dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Buiten 
de vakanties is het museum ie-
der weekend geopend van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Check de web-
site voor actuele prijzen en activi-
teiten. Het Nederlands Transport 
Museum is gevestigd aan de Lu-
cas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep. 
Meer informatie over het museum 
is te vinden op www.nederlands-
transportmuseum.nl.
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ZABO zaalvoetbal derde 
ronde in Proosdijhal
Kudelstaart - Zaterdagavond 26 
oktober gaan de heren van de 
ZABO weer een balletje trappen. 
De derde speelronde van de ZA-
BO zaalvoetbal competitie vindt 
plaats in de Proosdijshal aan de 
Edisonstraat 6. Publiek is van har-
te welkom en heeft gratis toe-
gang tot de tribunes van de Ku-
delstaartse sportzaal. Om 19.00 
uur is de aftrap bij Street Foot-
ball Team tegen Football Fana-
tics. Om 19.45 uur begint Interna-
tional Smokers Team tegen kop-

loper Joga Bonito. Om 20.30 uur 
speelt Green Fingers Uitzendbu-
reau tegen de zaalvoetbalploeg 
van Woei en om 21.15 uur ten-
slotte gaat Amsec Piller het opne-
men tegen Polonia Aalsmeer.
Stand vooraf: Joga Bonito 2-6, 
Football Fanatics 2-6, Amsec Pil-
ler 2-4, Polonia Aalsmeer 2-3, In-
ternational Smokers Team 2-3, 
Street Footbal Team 2-1, Green 
Fingers Uitzendbureau 2-0, Woei 
2-0. Meer informatie is te vinden 
op: www.zaboaalsmeer.nl

Voetbal: Verlies voor 
strijdvaardig FCA JO17-1
Aalsmeer - Zaterdag 19 okto-
ber speelden de FCA boys 17-
1 thuis hun tweede bekerwed-
strijd tegen de boys van Hoofd-
dorp 17-1. Dat dit een bikkelwed-
strijd zou worden, stond van te 
voren alvast. De Hoofddorp boys 
spelen namelijk een klasse hoger 
dan de FCA boys. De eerste helft 
liet twee strijdlustige teams zien 
die knokten voor elke bal. Hoofd-
dorp was iets meer in de aanval, 
maar de FCA defensie met kee-
per Sem stond goed te verdedi-
gen en gaf amper kansen weg. 
De FCA boys kwamen ook niet tot 
scoren zodat de rust met een bril-
stand inging: 0-0. Na de rust be-
gon Hoofddorp lange ballen te 
spelen op hun snelle vleugelspe-
lers. In de 19e minuut kon de FCA 
defensie een snelle Hoofddorp 
aanval niet afstoppen en inval-
ler keeper Milo was kansloos op 
het schot: 0-1. Twee minuten la-
ter was het al 0-2. Hoofddorp pro-
�teerde van de desorganisatie 
bij FCA na de eerste Hoofddorp 
tre�er. FCA trainer Bas spoor-

de langs de lijn de jongens aan 
en dat hielp, want de boys gooi-
den er nog een schepje boven-
op. Hoofddorp wist even niet wat 
hun ineens overkwam. In de 30e 
minuut maakte een Hoofddorp 
speler hands in zijn strafschopge-
bied, penalty! FCA speler Tim wist 
hier wel raad mee en schoot de 
aansluitingstre�er beheerst bin-
nen: 1-2. Met goede snelle aan-
vallen zocht FCA naar de gelijk-
maker. FCA trainer Bas stuurde 
Pascal vanuit de verdediging naar 
voren om nog meer druk te zet-
te op de Hoofddorp defensie. He-
laas pro�teerde Hoofddorp hier-
van en scoorde in de 34e minuut 
1-3. Kort hierop vloerde FCA spe-
ler Boy een doorgebroken Hoofd-
dorp aanvaller en moest met een 
rode kaart van het veld. Het was 
voor Hoofddorp een koud kunst-
je om in de laatste minuut nog 
1-4 te scoren. Maar, ondanks dit 
verlies verdienen de FCA boys 
een pluim voor hun strijdlustige 
inzet, klasse!
Verslag + foto: Ruud Meijer 

FCA speler Boy verdedigde met verve, maar kreeg vlak voor tijd wegens 
vloeren van een doorgebroken Hoofddorp speler wel een rode kaart.

Voetbal: Winst 
en verlies (2x)

Aalsmeer - Uit en thuis speelden 
de eerste teams van FC Aalsmeer 
en RKDES Kudelstaart afgelopen 
weekend, 19 en 20 oktober. FCA 
zaterdag was op bezoek bij HBOK 
en lang leek het dat de wedstrijd 
gelijk zou eindigen met een stand 
van 2-2. HBOK wist net voor het 
�uitsignaal nog langszij te ko-

Voetbalwedstrijd tegen Zwanenburg
Vervelende nederlaag 
voor FCA zondag
Aalsmeer - FC Aalsmeer zon-
dag speelde thuis tegen Zwa-
nenburg afgelopen weekend. 
Er werd door Aalsmeer verloren 
met 1-3. Gezien deze uitslag zou 
je denken dat FC Aalsmeer zon-
dag geen schijn van kans tegen 
Zwanenburg, maar het tegen-
deel was waar. Het was een leu-
ke wedstrijd voor het publiek en 
Zwanenburg maakte de kansen 
gewoon af. FC Aalsmeer trad aan 
met verschillende afwezigen, on-
der andere Karel Mirowski, Remi 
Pasternak, Dennis van Leeuwen 
en Patrick Melman waren door 
blessures niet aanwezig en dat 
is een gemis. De eerste helft kon 
er genoten worden van mooie 
combinaties van onder andere 
Keven Hoorneman en Joery van 
der Schraa� die menigmaal met 
mooie passes kansen en ruim-
te gaven om de score te openen. 
Een open wedstrijd met aan bei-
de kanten kansen voor de kee-
pers. In de 30e minuut kwam ei-
genlijk de eerste echte kans voor 
Jeroen Ezink. Alleen voor keeper 
Camiel Kesbeke wachtte hij iets te 
lang wachten en de bal was een 
prooi voor de keeper. Ook kee-
per Pim Doeswijk had even de 
aandacht van de 125 toeschou-
wers, bijna was zijn actie om de 
spits van Zwanenburg uit te spe-
len op een drama uitgelopen. In 
de 43e minuut was het Joery van 
der Schraa� die met een schitte-
rende pass Jeroen Ezink alleen 
voor de keeper zette en nu hield 
Jeroen zijn hoofd wel koel en 
speelde keeper Kesbeke prima 
uit: 1-0, lekker net voor de rust. In 
de tweede helft was de wedstrijd 
nog geen twee minuten aan de 
gang toen Zwanenburg aan de 
linkerkant een corner kon nemen. 
Slim stond Rick van Veen bij de 
eerste paal en kon Pim Doeswijk 
van dichtbij kloppen: 1-1, een 
domper. Het spel golfde op en 
neer en gezegd moet worden dat 
Zwanenburg steeds beter ging 

spelen. Scheidsrechter Karagant-
che� reageerde op de grensrech-
ter van Zwanenburg om een ge-
vaarlijke aanval van F C Aalsmeer 
af te blazen. Even later gebeurde 
het aan de kant van FC Aalsmeer 
waar grensrechter Vincent Kem-
pers terecht voor een buitenspel 
doelpunt vlagde en deze geho-
noreerd werd. Het doelpunt werd 
echter afgekeurd .In de 60e mi-
nuut kwam voor het eerst dit sei-
zoen Alexander Goes in het veld 
voor de uitgebluste Tim Millenaar 
(nog niet geheel wedstrijd�t). 
Zwanenburg ging steeds meer in 
de aanval in de 66e minuut was 
het Justin Schouten die van dicht-
bij over het doel schoot, het bleek 
uitstel van executie. In de 69e mi-
nuut Frits van Leeuwen eruit en 
Rutger Brussen kon zijn intree in 
de hoofdmacht van de FC maken. 
In de 71e minuut geweldige ac-
tie van Kevin Hoorneman , maar 
helaas voor alles wat FC Aalsmeer 
een warm hart toedraagt ransel-
de Kiesbeke de bal uit zijn doel. In 
de 77e minuut was het dezelfde 
speler die een verkeerde afspeel-
bal gaf (kan verder op een uitste-
kende wedstrijd terugkijken) en 
het was voor Nick de Graaf een 
koud kunstje om van dichtbij Pim 
Doeswijk geen schijn van kans 
te geven en dat betekende 1-2. 
Nog geen 4 minuten later was 
het weer Rick van Veen die aan de 
linkerkant alle vrijheid kreeg en 
er dankbaar gebruik van maakte 
en dat betekende 1-3 en behoor-
lijke tik en een domper voor FC 
Aalsmeer. Aan FC Aalsmeer kant 
werd de leeg gespeelde Sten 
Piet vervangen door Michal Hinz, 
maar dit veranderde aan de stand 
niets meer. Al met al een verve-
lende nederlaag, die niet nodig 
was geweest. Mann o� The Match 
was Nick Sluijs.
Aanstaande zondag 27 oktober 
speelt FC Aalsmeer thuis aan de 
Beethovenlaan om 14.00 uur te-
gen Alliance’ 22.

men. Eindstand 3-2. FCA zondag 
speelde thuis aan de Beethoven-
laan en had Zwanenburg op be-
zoek. Aalsmeers wist één maal 
te scoren, Zwanenburg trapte de 
bal drie keer in de touwen. Eind-
stand: 1-3. Geen winst dus voor de 
Aalsmeerse teams, wel voor RK-
DES. De Kudelstaarters waren te 
gast bij de Nicolaas Boys en RKDES 
was de enige ploeg die de doel-
man het nakijken liet. Eindstand: 
0-1. De beslissende tre�er werd 
gemaakt door Roy Endhoven. Wedstrijden veldvoetbal

Zaterdag 26 oktober.
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - N.I.T.A. 1 14.30 u
Legm.vogels 2 - F.C.A. 2 15.00 u 
Legm.vogels 4 - F.C.A. 3 15.00 u
F.C.A. 4 - sv.Hoofddorp 5 14.30 u
FC Velsenoord 3 - F.C.A. 5 12.30 u
S.D.Z. 35+1 - F.C.A.35+1 14.00 u
F.C.A 45+1 - S.C.W. 45+1 14.30 u
Vrouwen
FCA V1 - Amstelveen V1 12.00 u
F.C.A. V3 - U. Davo V1 14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Tos-actief V2 - RKDES V1 14.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - VVA/Spartaan 1 14.30 u

F.C. V.V.C. 3 - S.C.W. 3 14.30 u 
S.C.W. 4 - Olympia/H. 5 12.00 u
FCA 45+1 - SCW 45 +1 14.30 u

Zondag 27 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Alliance’22 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Buitenveldert 4 11.30 u
F.C.A. 3 - D.S.O.V. 3 11.30 u
F.C.A. 4 - sv Overbos 4 14.00 u
F.C.A. 5 - D.S.O.V. 6 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - W.V.C. 1 14.00 u
Nicolaas Boys 2 - RKDES 2 11.00 u 
RKDES 3 – Sp.Martinus 3 12.00 u
Sv.R.A.P. 3 - R.K.D.E.S. 4 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 - Zandvoort 2 12.00 u

Plantenbakken zijn weer gevuld
Clubhuis FC Aalsmeer is 
weer op z’n Aalsmeers
Aalsmeer - Vorige week maan-
dag is de kantine van FC Aalsmeer 
met behulp van het Wellantcolle-
ge weer voorzien van planten-
bakken. Van de zomer werd het 
tijd om de oude planten uit de 
bakken te halen. Gewacht werd 
tot eerst Step by Step was ge-
weest (kantine moest helemaal 
leeg) om dan met behulp van 
enkele leerkrachten en veertien 
scholieren de bakken weer vol 
te maken. Van FC Aalsmeer wa-
ren Kees, Paul en Peter aanwezig 
om alles in goede banen te leiden 
en te zorgen dat al het materiaal 

aanwezig was. Mede door hulp 
van de bedrijven Quattro Plant en 
Bouwcenter Blauwho� en grond 
en korrels van Broekhof is dat fan-
tastisch gelukt, heel veel dank 
hiervoor. Mede en door de hulp 
van het Wellantcollege en twee 
leerkrachten is het allemaal op 
één middag gelukt. FC Aalsmeer 
was al trots op haar clubhuis, 
maar nu met de nieuwe aankle-
ding dubbel trots. Het is weer een 
echte Aalsmeerse kantine, want 
een clubhuis zonder planten kan 
toch niet in planten- en bloemen-
dorp Aalsmeer!

Winst voor waterpoloërs Heren 1
Oceanus handhaaft zich 
in top van derde klasse
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was er sprake van een echte der-
by in zwembad De Waterlelie. De 
waterpoloërs van Oceanus moes-
ten het opnemen tegen de buren 
uit Hoofddorp, ZPCH. Het werd 
een redelijk eenzijdige wedstrijd. 
Dit kwam met name door de ver-
dediging van Oceanus met kee-
per Stanley Moolhuijsen als ijzer-
sterke sluitpost. Wat de mannen 
uit Hoofddorp ook probeerden, 
de bal ging er de eerste 2,5 peri-
ode niet in. Oceanus was tegen 
die tijd al uitgelopen naar een 7-0 
voorsprong. 
In het laatste deel van de wed-
strijd werd het spel wat slordiger 
en wist ZPCH uiteindelijk nog een 
acceptabele 10-4 stand op het 
bord te krijgen. Met deze uitslag 
handhaaft Oceanus zich in de top 
van de derde klasse. 
Doelpunten van Oceanus werden 
gemaakt door: Kevin Melman 
(3x), Dennis Reijnders en Lars 
Houdijk (beide 2x), Yoeri Berk, 
Kasper de Boer en Yoni Joore (al-
len 1x)
Aanstaande zaterdag 26 oktober 
spelen de heren wederom om de 
hoek tegen De Snippen in Am-
stelveen.

Koppositie Dames 1
Dames 1 moest het opnemen 
tegen de koploper Aquarijn uit 
Nieuwegein. Deze ploeg is afge-
lopen seizoen gedegradeerd uit 
de hogere bondsklasse en dus 
een taaie tegenstander. Uit al-
les was duidelijk dat de Oceanus 
Dames 1 er klaar voor was en de 
stand van 3-1 na een periode gaf 
dit ook aan. In de tweede periode 
waren de dames uit Nieuwegein 
wat van de schrik bekomen en 
wisten iets terug te komen: 5-3. 
Dat was ook de kleinste afstand 
die er de rest van de wedstrijd 
was tussen de teams. Oceanus 
bleef voorin regelmatig, en soms 
zeer fraai, scoren en achterin zat 
het redelijk dicht. Dit resulteer-
de uiteindelijk in een ruime 10-5 
overwinning en hiermee gaat de 
koppositie over naar Aalsmeer.
De Oceanus doelpunten werden 
gemaakt door: Marieke Weijers 
(3x), Niké van Duijkeren en Noor-
tje van der Meer (beide 2x), Fabi-
enne Vork, So�e van der Ven en 
Noëlla Hond (allen 1x).
Overige uitslagen:
Heren 2 – ZPC Amersfoort: 7-8
Heren 3 - DJK-ZAR 2: 3-5
Dames 2 – SG HBW 2: 3-6

Wielrenner naar sporttribunaal
Nils Eekhoff vraagt om 
arbitrage in WK-affaire
Rijsenhout - De diskwali�ca-
tie van wielrenner Nils Eekho� 
als wereldkampioen wielren-
nen krijgt een staartje. Nadat een 
door hem eerder ingediend pro-
test door de internationale wie-
lerunie (ICU) onmiddellijk werd 
afgewezen, heeft de 21-jarige 
renner uit Rijsenhout zich gericht 
tot het CAS, het onafhankelijke 
arbitragehof voor de sport in Lau-
sanne. Eekho� laat zich begelei-
den door zijn manager en heeft 
de steun van de KNWU, de Neder-
landse Wielerbond. Wanneer de 
zaak gaat dienen is nog niet be-
kend.
Eind vorige maand kwam Nils 
Eekho� als eerste over de streep 
van het WK voor beloften in het 
Engelse Yorkshire, maar werd als 
winnaar geschrapt. Vroeg in de 
race was hij, na een val, in de slip-
stream van de ploegleidersauto 
teruggereden naar de staart van 
de karavaan. Dat is tegen het re-
glement, maar wel een gangbare 
praktijk in het wielrennen waar-
tegen zelden wordt opgetreden. 
In zijn verweer stelt de renner dat 
het reglement niet consequent 
wordt toegepast. Bovendien ver-
zuimde de jury direct in te grij-

pen, bijvoorbeeld met een waar-
schuwing. Pas drie kwartier na 
de �nish van de wedstrijd werd 
Nils Eekho� gediskwali�ceerd. 
“Hij hoopt via het CAS duidelijk-
heid te krijgen waarom de beslis-
sing pas op dat moment is geno-
men”, zegt KNWU-directeur Thor-
wald Veneberg. “Bovendien wil 
Nils dat de beroepsinstantie goed 
kijkt naar de wijze waarop de re-
glementen tijdens en na de WK-
race zijn toegepast. Ik wens dat 
er voor hem gerechtigheid komt”, 
aldus Veneberg.

Veldrijden
Om het hoofd leeg te maken en 
de conditie op peil te houden 
deed Nils Eekhof afgelopen zon-
dag mee aan de tweede rit van 
de Amsterdamse crosscompeti-
tie. Op een parcours bij Haarlem 
werd hij, badend door de mod-
der, tweede achter Wesley Dami-
aans uit Sint Maartensbrug. Koos 
Jeroen Kers (Amstelveen) was 
derde, Sven Buskermolen (Ku-
delstaart) 17de en Gijs Eekho� 
(Rijsenhout) 39ste. Er waren 63 
deelnemers. Komende zondag 27 
oktober volgt rit 3 in recreatiege-
bied ‘t Twiske bij Oostzaan.

Koreaans karateschool Wassanim
Prijzen voor Kaylee, Sem, 
Lulu en Jaheim op toernooi
Aalsmeer - Zaterdag 12 okto-
ber werd een internationaal ka-
rate toernooi gehouden in Hen-
drik Ido Ambacht. Er werd door 
een vijftal landen deelgenomen: 
Engeland, Frankrijk,België, Grie-
kenland en uiteraard Nederland. 
Belangrijke gast was een 9e dan 
uit Korea, waar deze vorm van ka-
rate vandaan komt. Er kon mee-

gedaan worden aan sparren, 
loopvormen, wapen vormen en 
breektesten. De deelnemers uit 
Aalsmeer van Koreaans karate-
school Wassanim waren met vier 
jongeren vertegenwoordigd en 
allen hebben heel goed gepres-
teerd. Er was een eerste prijs met 
sparren voor Kaylee Buys. Ook 
voor sparren was er een tweede 

prijs voor Jaheim Aaron. Een eer-
ste prijs voor loopvormen was er 
voor Lulu Jiang,en zeker een wel-
verdiende derde prijs voor Sem 
Pater met een wapen loopvorm.
Karate is een verdedigingssport 
en goed voor een algehele con-
ditie en weerbaarheid. Buiten je-
zelf leren verdedigen leer je ook 
op een respectvolle manier met 
een ander omgaan. Het plan van 
karate school Wassanim is om be-
gin januari weer een beginners-
klas te starten voor jong en oud 
vanaf een jaar of 6 tot en met 80 
jaar.
De lessen worden gegeven in de 

gymnastiekzaal in de Wetering-
straat 2a. Informatie kan gewon-
nen worden bij leraar Johan van 
de Nald via 06-46827613.
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Jeugdschaken
Luuk Barnhoorn nieuwe 
koploper bij AAS
Aalsmeer - Een Luuk aan kop in 
de AAS jeugdcompetitie is de 
laatste jaren niets nieuws onder 
de zon. Echter deze keer is het 
niet veelvoudig kampioen Luuk 
Valkering, maar de andere Luuk 
(Barnhoorn) die aan kop staat. In 
een directe partij tegen het jon-
ge (7 jaar) supertalent Simon Ru-
dolph moest Luuk B. deze ronde 
bewijzen dat hij in staat is ook te-
gen de top zijn partijen te win-
nen. In een lang gelijkopgaande 
partij, waarin beide spelers goed 
uit de opening kwamen, was het 
Luuk die het meeste gevaar in de 
vijandelijke stelling wist te creë-
ren waarna Simon zijn meerdere 
moest erkennen in Luuk en man-
moedig opgaf. 
Oudere broer Konrad Rudolph 
mocht tegen Rune aantreden 
die twee rondes eerder nog ver-
rassend won van Luuk V. Konrad 
liet zich echter niet verrassen en 
won vrij simpel van Rune. Rege-

rend kampioen Luuk V. moest om 
mee te blijven doen met de kop 
winnen van Robert Vermeulen, 
wat hij dan ook succesvol deed. 
Jasper was een maatje te groot 
voor Marien die dacht zelf een ge-
vaarlijke aanval te hebben, maar 
door een verkeerde koningszet 
mat kwam te staan. Dit mat was 
te voorkomen maar wel ten kos-
te van Marien zijn dame, wat ook 
zo goed als einde partij had bete-
kend. Pieter streed dapper tegen 
Christiaan, maar moest al snel zijn 
meerdere erkennen in Christiaan. 
Storm won netjes van Rink. Kai en 
Bryan hadden het heel gezellig 
samen tijdens hun partij. Echter 
met wat meer concentratie had 
Bryan een kans gehad tegen Kai. 
Nu gingen er teveel stukken ver-
loren waarna Kai met nog best 
wel veel moeite Bryan mat wist te 
zetten. Maks moest zijn meerdere 
erkennen in een steeds beter spe-
lende Roan. Daria was uitgeloot.

Leidse Schaakbond competitie
AAS bekerronde verder
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
speelde AAS thuis de eerste ronde 
van de Leidse Schaakbond beker-
competitie. De tegenstanders wa-
ren de spelers van de Zwarte Pi-
on uit Lisse. De bekerwedstrijden 
worden gespeeld met driekwar-
tier speeltijd per persoon en twee 
partijen met verwisseling van 
kleur. De beker is een knockout 
competitie. In de eerste periode 
gingen de Azen redelijk goed van 
start. Willem Hensbergen op bord 
1 won van Wayne Welch. Op bord 
2 had Henk Noordhoek het zwaar 
tegen Ewout Muller, maar maakte 
toch remise. Olaf Cliteur speelde 

een goede partij op bord 3 en won 
van Rob van den Aardweg. Bou-
dewijn Eijsvogel verloor van Jo-
han den Breejen. Dit gaf de Azen 
een goede uitgangspositie, want 
bij gelijk eindigen valt het onder-
ste bord af, dus 1.5 punt was vol-
doende. In de tweede helft kwam 
de Zwarte Pion goed terug door 
overwinningen van Muller en den 
Breejen op Henk en Boudewijn. 
Maar Willem en Olaf wonnen bei-
den weer en zo was het 4.5-3.5 en 
is AAS een ronde verder.

Handbal BeNe League
Winst voor Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer – De achtste ronde 
van de BeNe League stond zater-
dag 19 oktober op het program-
ma. Na twee verloren wedstrij-
den waren de Heren 1 handbal-
lers van Greenpark Aalsmeer er-
op gebrand om dit keer wel de 
winst te pakken. Sporting Neer-
pelt was thuis in De Bloemhof de 
tegenstander.
Er werd sterk gestart en Aalsmeer 
kwam al snel op voorsprong. 
Sporting Neerpelt liet zien ook 
over niveau te beschikken en wist 
bij te blijven. De rust gingen de 
handballers in met 19-16 voor 
Aalsmeer.
De laatste wedstrijden wilde 
Greenpark in de tweede helft nog 
al eens verslappen, maar de he-
ren bleven scherp. Er werd om en 
om gescoord, maar Aalsmeer was 
net iets trefzekerder. Eindstand: 
34-29 voor Aalsmeer. Er klonk 

gejuich en er werden felicitaties 
uitgedeeld. Aalsmeer is weer op 
stoom. Gaat het de mannen van 
coach Bert Bouwer lukken om te-
rug in het linkerrijtje te komen?
De doelpunten voor Aalsmeer 
zijn gemaakt door Niels de Jong 
(8x), Nils Dekker (6x), Tim Bottin-
ga (5x), Donny Vink en Bart Mik 
(elk 4), Vaidas Trainavicius (3x), Sa-
mir Benghanem (2x) en Marwin 
van O�eren en Niko Blaauw (elk 
1). Het was een goed weekend 
voor Greenpark handbal. Ook Da-
mes 1 wist te winnen. De Tukkers 
werden naar huis gestuurd bij 
een eindstand van 26-25.
Voor Heren 1 wacht volgend 
weekend ronde negen van de 
BeNe League. Op zondag 3 no-
vember is vanaf 15.00 uur Tonge-
ren in België de tegenstander van 
Aalsmeer. 
Foto’s: Fotocobi.nl

Biljartclub 
zoekt spelers

Weteringbrug - Biljartclub de 
Westeinder is ruim 70 jaar geleden 
opgericht bij cafe Cardol, op de 
hoek Leimuiderdijk met de Ben-
nebroekerweg. De Biljartclub is 
op zoek naar 60+ mensen die ge-
zellig een middagje willen biljar-
ten en wel op maandag van 13.00 
tot 16.30 uur in biljartzaal de Jong 
in Weteringbrug. Het lidmaat-
schap kost 10 euro per maand. 
Iedere 60-plusser is welkom, dus 
ook beginners. Kom eens een keer 
biljarten. Nieuwe spelers worden 
ingedeeld naar eigen kunnen. In-
teresse? Bel voor meer informatie 
met Gert Lanser via 0297 -327377 
of via 06 -25023422.

Jopie en Hans op 
één bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30-16.30 uur. Op don-
derdag 18 oktober is het jokeren 
gewonnen door Jopie de Grauw 
met 350 punten, gevolgd door 
Bets Teunen met 447 punten en 
Trudy Knol met 531 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week Hans 
van Schuilenburg met 5364 pun-
ten de beste. Huub Bouwmeester 
werd met 5363 punten tweede en 
Loes Versteeg met 5137 punten 
derde. De Ouderensoos is op zoek 
naar enkele nieuwe leden. Zowel 
jokeraars als klaverjasliefhebbers 
zijn van harte welkom. Kom langs, 
doe mee of bel eerst voor meer in-
lichtingen naar mevr. R. Pothuizen 
via 0297-340776.

Winst Rita bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 30 okto-
ber vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 16 oktober is ge-
wonnen door Rita Pannekoek 
met 5585 punten. Op twee Addy 
Hofman met 5263 punten, plaats 
drie voor Gerda van Leeuwen met 
5212 punten op vier is Thea Does-
wijk geëindigd met 5099 punten.

Geluksvogels: 
Winst voor Erik

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Er wordt 
het hele jaar door op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 16 oktober is Erik 
van de Beitel eerste geworden 
met 5550 punten, gevolgd door 
Gerda Raadschelders met 5539 
punten en Ria van der Laan met 
5131 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Loes Versteeg 
met 3821 punten

Hoogste klaverjasser voor 
Paulien en Rob bij FCA
Aalsmeer - Vele kanshebbers op 
een troostprijs bij het klaverjas-
sen bij FC Aalsmeer afgelopen 
vrijdag. Het was een prima be-
zochte avond waar iedereen weer 
voor zijn of haar punten vocht op 
een goede manier om weer iets 
boven het bekende maïsveld uit 
te komen. In totaal 28 klaverjas-
sers en 17 hartenjagers waren 
weer op deze avond afgekomen 
om te kijken of ze van de goed 
gevulde tafels iets mee konden 
nemen naar huis. Wie dat in ieder 
geval wel waren, Paulien Milten-
burg en Rob Feenstra. De twee 
behaalden een mooie score van 
5618 punten met klaverjassen en 
dat is een uitslag waar nog steeds 
mensen van dromen. Bijna 350 
punten meer dan de nummers 
twee, Wim Ruts en Ingrid Bartels. 
Op drie zijn Jan Damen en Ge-
rie v/d Dool geëindigd met 5204 
punten en plaats vier is behaald 
door Karel Bus en Rob Springint-
veld met 5095 punten. Opvallend 
was wel hoeveel teams bang wa-
ren voor de troostprijs met alle-
maal een score van in 3900 pun-
ten. De troostprijs is uiteinde-
lijk uitgereikt aan Rob Koers en 
Kemp Reurekas met 3859 punten. 

Bij het hartenjagen was het ein-
delijk weer eens Han Hogervorst 
die liet zien het hartenjagen nog 
steeds niet te verleren en won na 
een loting van Bets Romkema de 
eerste prijs, allebei 175 punten. 
Plaats drie was voor Esther van 
der Hoorn met 181 punten en zij 
werd op de voet gevolgd door 
Mariska Bus met 183 punten. De 
troostprijs mocht Sjaak Schijf met 
liefst 286 punten in ontvangst ne-
men.
De volgende kaartavond is vol-
gende week vrijdag 1 novem-
ber in het Clubgebouw van FC 
Aalsmeer. in de Beethovenlaan. 
Aanwezig 20.00 uur, aanvang. 
20.15 uur.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Floortje wint, vader Jan 
maakt feest compleet
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart de derde speelavond 
van dartclub Poel’s Eye. De op-
komst was met 35 deelnemers uit-
stekend. Tot nu toe is het seizoen 
van de ‘come backs’. De eerste 
speelavond werd, vier jaar na zijn 
vorige overwinning, gewonnen 
door Danny de Hartog. De twee-
de speelavond won Rene Kruit na 
twaalf jaar droogte. De afgelopen 
speelavond werd knap gewonnen 
door Floortje van Zanten. Haar vo-
rige overwinning was acht jaar ge-
leden. Op de derde speelavond 
viel tevens de beslissing van de 
eerste periode. De strijd ging uit-
eindelijk (logischerwijs) tussen 
de drie speelavond winnaars. Re-
ne Kruit won het tweede niveau, 
maar redde het daar net niet mee. 
Danny de Hartog had deze avond 
met 124 de hoogste uitgooi van 
de avond. Hij kreeg hiervoor twee 
bonuspunten, maar kwam daar-
mee uiteindelijk één puntje te 
kort voor de eerste periode titel. 
Floortje won deze avond dus op 
alle fronten en ging met de eer-
ste periode titel aan de haal, een 
uitstekende prestatie ! Als klap op 
de vuurpijl won vader Jan het vier-
de niveau. Overige wapenfeiten 
van de twee hoogste niveaus : Tjit-
te Miedema en Christopher Brou-
wer bereikten de halve �nale, ter-
wijl Alwijn Saarloos zijn debuut 
opluisterde met een �nale plaats. 
De maat van Alwijn, Rick de Bruin, 
bereikte de halve �nale van het 
tweede niveau, net als Peter van 
de Laarse. Ronald Baars bereik-

te de �nale, maar verloor voor de 
tweede keer deze avond van Rene 
Kruit. Er waren nog twee niveaus, 
hierover volgt volgende week. 

Speelavond
Volgende week vrijdag 1 novem-
ber is de volgende speelavond 
van de Poel’s Eye, met hopelijk 
weer veel nieuwe gezichten. Elke 
darter kan zonder opgave voor-
af meedoen, de Poel’s Eye is laag-
drempelig en geschikt voor alle ni-
veaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Man en vrouw, jong en 
oud, iedereen speelt door elkaar, 
maar dankzij het vier niveau sy-
steem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. Deelname is 
geheel vrijblijvend en houdt geen 
verplichtingen voor later in het 
seizoen in. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Op de website www.poelseye.nl 
meer informatie. 

Vader Jan van Zanten en Floortje 
winnen beiden. 

RKDES handbal 
in Proosdijhal

Kudelstaart - Aankomende zon-
dag 27 oktober om 11.40 uur 
speelt het compleet vernieuwde 
handbalteam van de dames 1 van 
RKDES de openingskraker van het 
nieuwe seizoen tegen KDO uit De 
Kwakel. Na drie jaar afwezig te 
zijn geweest keren de dames van 
RKDES terug in de tweede klasse.
Het volledige programma ziet er 
als volgt uit:
09.30 uur: RKDES b - HSV69 b
10.30 uur: RKDES ds 2 - HVOS ds 2
11.40 uur: RKDES ds1 - KDO ds1
12.50 uur: RKDES hs1 - 
 Atlantis Dronten hs1
De wedstrijden worden gespeeld 
in de Proosdijhal aan de Edison-
straat. 

Vierde plaats voor Sietse en Mariëlle de Ridder

Kudelstaarts danssucces bij 
internationale competitie
Kudelstaart - Zondag 20 oktober 
heeft het Kudelstaartse danspaar 
Sietse en Mariëlle de Ridder-Le-
onupun deelgenomen aan een 
grote internationale danscompe-
titie in Almere, de Holland Mas-
ters. En niet onverdienstelijk! Het 
paar was al vroeg aan de beurt 
die dag. Na een goede eerste 
ronde wisten Sietse en Mariëlle 
zich al snel door te dansen naar 
de �nale van de WDSF Senioren 
2 competitie. Het paar wordt op 
dit moment door meerdere trai-
ners begeleid, waaronder Robert 
Bogaart uit Kudelstaart, welke bij 
deze wedstrijd aanwezig was om 
het danspaar te coachen. De �-
nale werd uitstekend gedanst en 
uiteindelijk wisten Sietse en Mari-
elle beslag te leggen op de vier-
de plaats. Zowel de dansers als de 

coach waren tevreden met dit re-
sultaat en zien dit als een goede 
voorbereiding op de volgende in-
ternationale competities.

Sietse en Mariële de Ridder met 
trainer Robert Bogaart.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen houdt op dinsdag 29 oktober 
weer een gezellige speelavond. Kla-
verjassen en rummikuppen staan 
op het programma. Deelname kost 
3 euro per persoon en dit bedrag is 
inclusief het eerste kopje ko�e of 
thee. De kaartavond is in één van 
de zalen van zorgcentrum ‘t Kloos-
terhof aan de Clematisstraat. Aan-
vang is 19.30 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur voor inschrijving. De vori-

ge avond van het seizoen was weer 
gezellig met een groot aantal deel-
nemers. Het klaverjassen is met 
5174 punten gewonnen door Essy 
van Es, de tweede plaats met 5021 
punten is behaald door Gerard 
Pouw en op drie met 4881 punten 
is Margreet Anderiessen geëindigd. 
De poedelprijs was voor Paulien 
Kant met 3641 punten. Bij het rum-
micuppen was Jannie Flameling 
met 10 punten de beste en de poe-
delprijs ging naar Jo van Soest met 
169 punten. Iedereen is welkom tij-
dens de kaartavonden van Ons Ge-
noegen. Vaste kaarters, evenals 
nieuwe spelers.

Boswandeling 
in de avond

Amstelland - Kom op zaterdag-
avond 26 oktober meewandelen 
met de boswachter in het kader 
van de Nacht van de Nacht. Het 
Bos is ’s avonds donker en stil of 
toch niet? Ervaar het zelf en loop 
mee! Gezinnen kunnen zich aan-
melden en om 19.00 uur mee, 
volwassenen (ouder dan 16 jaar) 
kunnen om 21.00 uur het donke-
re Amsterdamse bos in. Kosten 5 

euro per persoon. Graag gepast 
en contant betalen. Start is bij de 
Grote Parkeerplaats van de Geiten-
boerderij aan de Nieuwe Meerlaan 
3 in Amstelveen. Aanmelden ver-
plicht en dit kan in de Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5, telefonisch 
via 020-5456100 of via de website: 
www.amsterdamsebos.nl.
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Inschrijven nog mogelijk!
NK Bonaken in Leimuiden
Leimuiden - Het dorp Leimuiden 
maakt zich op voor het 20e Ne-
derlands Kampioenschap Bona-
ken. Dat kampioenschap wordt 
op zaterdag 2 november gehou-
den. Inmiddels hebben iets meer 
dan 100 Bonakers zich ingeschre-
ven voor het evenement. Het Ne-
derlands Kampioenschap start 
zaterdag 2 november om 13.00 
uur. Inschrijven kan nog steeds 
via www.bonaken.nl of zaterdag 
aan de zaal. Deelname is gratis.
 
Korte opleiding
Het kaartspel Bonaken prijkt 
sinds 2017 jaar op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed Nederland. De Stichting 
Bonaken Nederland heeft het 
spel voorgedragen om er zeker 
van te zijn dat de spelregels - de 
ziel van het spel - tot in lengte van 
jaren gekoesterd, beschermd en 
geconserveerd worden. De stich-
ting organiseert daarom ook een 
korte Bonaken-opleiding. Op za-
terdagmiddag 26 oktober (15.30 
tot 18.00 uur) wordt in Café Ke-
ijzer in Leimuiden een cursusbij-
eenkomst gehouden. Docenten 
van de Stichting Bonaken Neder-
land nemen de aspirant-Bona-
kers dan ruim twee uur lang bij 
de hand. “Bonaken is een fascine-
rend spel. Het is mooi dat we met 
de Bonaken Academie spelers de 
�jne kneepjes van het spel kun-
nen bijbrengen. De cursusavon-

den zijn zowel geschikt en be-
doeld door beginners als spelers 
die het spel al vaker hebben ge-
speeld”, aldus Wim Buskermolen, 
voorzitter van de stichting.
 
Uniek kaartspel
Bonaken is een uniek kaartspel. 
Overal in Nederland zijn de re-
gels anders. Zo wordt op de be-
gane grond van Café Keijzer op 
de Leimuidense wijze gebonaakt, 
terwijl op de eerste verdieping 
(op de biljartzolder) de Rijnsater-
woudse regels gelden. In Utrecht 
kun je weer een knorrel bieden, in 
Katwijk kan een deelnemer uit de 
wind worden gehouden. In Vrie-
zenveen is het allemaal weer an-
ders. Daar werken ze met termen 
als een ‘boompje’ of een ‘dubbel 
boompje’, ‘op water zitten’ en ‘el-
ke slag die je bekt moet je halen’.
 
Regels
Op het Nederlands Kampioen-
schap gelden echter de regels 
van de Stichting Bonaken Ne-
derland. Die regels zijn inmiddels 
ook ingevoerd in een tiental ca-
fés in Nederland waar regelmatig 
gebonaakt wordt. Ook de Open 
Baarnse en Open Veldhovense 
kampioenschappen worden ge-
speeld met de landelijke regels 
en onder auspiciën van de Stich-
ting Bonaken Nederland. Die 
spelregels zijn terug te vinden op 
de website www.bonaken.nl

Dammers K&G lopen in 
eigen valstrik goedkoop afgepakt kon worden. 

Het pleit was meteen beslecht 
en zo kwam K&G met 0-2 achter.  
Wim Konst zat wat onwennig op 
het eerste bord, Wim is de hui-
dige kampioen. Hij trof het niet 
met de topscoorder van het ver-
leden seizoen tegenover zich, na 
taai verzet ging ook Wim bij een 
slagwisseling in de fout, 0-4. Al-

leen een gelijkspel kon door K&G 
nog behaald worden, daarvoor 
moesten Adrie Voorn en René de 
Jong winnen. Adrie kwam daar 
dicht bij maar moest uiteinde-
lijk in remise berusten, 1-5. Hier-
na gaf René ook snel de hoop op 
en tekende de vrede waardoor 
de einduitslag 2-6 voor Enkhui-
zen werd. 

Hockeycompetitie
Qui Vive Heren 1 verliest 
van Schaerweijde
De Kwakel - De hockeymannen 
van Qui Vive hebben hun vijfde 
wedstrijd van het seizoen met 1-2 
verloren. Tegenstander Schaer-
weijde begon sterk aan de wed-
strijd en werd direct gevaarlijk 
voor het doel van Qui Vive. Na 5 
minuten spelen werd een over-
treding in de cirkel van Qui Vive 
door de arbitrage beoordeeld als 
opzettelijk en een strafbal toege-
kend. Ronald Brouwer benutte dit 
buitenkansje en zette de uitploeg 
op voorsprong. In het tweede 
kwart kwam Qui Vive beter in de 
wedstrijd en kreeg het met Joep 
Troost de beste kans van de eer-

ste helft voor Qui Vive. Helaas was 
het opnieuw Ronald Brouwer die 
de uitploeg met een mooie tip-
in vlak voor rust op 0-2 bracht. 
Qui Vive kwam na rust goed de 
kleedkamer uit. Door sterk veld-
spel werd in de 47ste minuut een 
strafcorner geforceerd die hard 
werd binnen gepusht door Linze 
Andringa. Het gaf de ploeg uit De 
Kwakel het vertrouwen om het 
goede spel door te zetten en de 
wedstrijd naar zicht toe te trek-
ken. Helaas werden de gecreëer-
de kansen gemist en eindigde 
wedstrijd uiteindelijk in 1-2 voor 
de mannen uit Zeist.

Trainen in ‘t Fort De Kwakel
De volgende bondswedstrijd 
is volgende maand in Heerhu-
gowaard, tot die tijd kunnen de 

dammers weer moraal opdoen 
en goed trainen elke maandag-
avond in ’t Fort De Kwakel. Nieu-
we leden zijn hartelijk welkom.

Honkballen, softballen en beeballen
Al zes kampioensteams 
bij Thamen honkbal
De Kwakel - Er waren al een drie-
tal teams kampioen geworden dit 
seizoen, maar daar zijn er de afge-
lopen week nog drie bijgekomen.
De Honkbal Pupillen 2 van Tha-
men werd, nadat zij ook al zomer-
kampioen waren geworden, nu 
kampioen in een klasse hoger na-
melijk de tweede klasse L. Dit bij-
na compleet Japanse team doet 
het namelijk hartstikke goed en 
werd ook ongeslagen kampioen 
in de twede klasse. De Honkbal 
Aspiranten 1 waren o�cieus al 
kampioen, maar woensdagavond 
speelden zij tegen Amsterdam Pi-
rates AH en wonnen met 17-6 en 
werd het o�cieel. Zij konden hun 
kampioenschap gaan vieren in 
de tweede klasse A. Dit team was 
een mooie samenwerking tus-
sen Japanse en Nederlandse spe-
lers die samen een mooi seizoen 

hebben kunnen spelen. Zater-
dagochtend mochten de jongens 
van de Honkbal Aspiranten 3 op 
bezoek bij Vennep Flyers AH2 en 
na een 6-0 achterstand na de eer-
ste inning kwamen zij langzaam 
terug in de wedstrijd en wis-
ten uiteindelijk met 7-12 te win-
nen en konden zij het kampioen-
schap vieren in de derde klasse 
E. Ook de Herensoftbal 2 en He-
ren Honkbal 3 zijn nog in de race, 
maar zijn nu geheel afhankelijk 
van hun tegenstanders in hun 
poule. Lijkt het je ook leuk om te 
honkballen, softballen, beebal-
len of slowpitchen? Vanaf janua-
ri 2020 gaat Thamen weer begin-
nen met de trainingen en een ie-
der, wel of geen ervaring, is van 
harte welkom. Stuur voor meer 
informatie een berichtje naar  
info@thamen.info

Honkbal Aspiranten 3 kampioen! Foto: H. Vogelaar

4 Prijzen voor Sjoelclub 
op NK Teamsjoelen
Aalsmeer - Zaterdag 19 okto-
ber was het eerste titeltoernooi 
van het sjoelseizoen. In de Velu-
wehal in Barneveld streden 44 
teams om de Nederlandse titel 
voor Teams. Elk team bestond uit 
4 spelers. Het team van E.M.W.S.V. 
Team 1 uit Beneden-Leeuwen 
(met onder andere Ronald Pol-
man en Tim van Sommeren, de 
Nederlands kampioenen kop-
pelsjoelen) ging er in de A-Klasse 
met de Nederlandse titel vandoor 
met een gemiddelde van 141,28. 
In de D-Klasse won Aalsmeer 5 
de eerste prijs.  Aalsmeer 1 werd 
in de A-Klasse vijfde van Neder-
land met een gemiddelde van 
135,41. Dit team bestond uit Ne-
derlands kampioene Petra Hou-
weling, clubkampioen Patrick Ha-
ring, Cock Tukker en Leo van Tiem 
(FC Lisse). Patrick Haring gooide 
gemiddeld 141,35, dus iets meer 
dan het gemiddelde van het win-
nende team. 
In de C-Klasse deden twee teams 
van Sjoelclub Aalsmeer mee. 
Team 2, bestaande uit Wim Eijlers, 
Kees Kuypers, Karin Dijkstra en 
Tiny Amsing veroverde de derde 

plaats met een gemiddelde van 
123,00. Aalsmeer 3 (Marry Ver-
hoeven, Mirjam van den Berg, 
Albert Geleijn en Tim van Tiem) 
kwam niet verder dan de achtste 
plaats met 120,28 gemiddeld.
In de D-Klasse won Aalsmeer 5 de 
titel. Marja Springin’tVeld, Kees 
Verbruggen, Joke de Haan (SV 
Zaanstad) en John de Vries (FC 
Lisse) gooiden een gemiddelde 
van 123,76, wat goed was voor 
een grote beker en vier medail-
les. Aalsmeer 4 werd derde met 
122,58 gemiddeld. Elisa de Jong, 
Sjaak Siebeling, Hans van Leeu-
wen en Thijs Brozius waar hier 
verantwoordelijk voor. Ook in de 
E-Klasse was er Aalsmeers succes. 
Team 6, bestaande uit Wijnand 
Springin’tVeld, Jacob van ’t Hof, 
Maria de Vries (FC Lisse) en Theo 
van Leijden, scoorde een bronzen 
medaille met een gemiddelde 
van 113.58, met slechts 0.09 pun-
ten voorsprong op nummer 4.
Ronald Polman en Elly Mensen 
werden uitgekozen als Sjoelers 
van het Jaar. Kijk voor meer uitsla-
gen en informatie op www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 

Alle winnaars van Sjoelclub Aalsmeer. Achter: Marja Springin’tVeld, Hans 
van Leeuwen, John en Maria de Vries (FC Lisse), Jacob van ’t Hof, Elisa de 
Jong, Kees Kuypers, Wim Eijlers en Theo van Leijden. Voor: Wijnand Sprin-
gin’tVeld, Joke de Haan (SC Zaanstad), Tiny Amsing, Karin Dijkstra en 
Sjaak Siebeling. Op de foto ontbreken Thijs Brozius en Kees Verbruggen

Succes bij IJsselcup voor 
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Ieder jaar neemt 
Oceanus deel met een ploeg 
zwemmers aan de IJsselcup in 
Nieuwerkerk aan de IJssel. De-
ze beroemde wedstrijd trekt ook 
buitenlandse ploegen waaronder 
een club uit Duitsland. Dit jaar 
verscheen Oceanus met 17 deel-
nemers aan de start en niet zon-
der succes. Maar liefst 6 deelne-
mers wisten door te dringen tot 
de �nale. Bij de dames werd Ni-
na Bellaart derde en mistte op 
een haar na de tweede plek. Haar 

zus Amber Bellaart mistte op een 
haar na de vierde plek en werd 
vijfde op de 100 meter vrije slag.
Derek de Vries behaalde tot zijn 
eigen verbazing brons in de �na-
le 50 meter vrije slag. Direct daar-
na was het de beurt aan Luca 
Boorsma die voor het goud ging. 
Clubgenoten Stijn Kleijn en Flo-
ris van der Salm streden tegen el-
kaar waarbij Stijn er met het zil-
ver vandoor ging en Floris vier-
de werd. Al met al een geslaagde 
dag voor de Oceanus-zwemmers!

Voor aanschaf nieuwe sjoelbak
Cheque van de Rabobank 
voor Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de jaarverga-
dering werd Sjoelclub Aalsmeer 
verrast door de Rabobank (via 
RaboClubSupport) en werd een 
cheque ontvangen voor de aan-
schaf van een nieuwe sjoelbak. 
Na de jaarvergadering werden er 
afgelopen donderdag 17 oktober 
nog 10 bakken voor de compe-
titie gesjoeld.  Pim van der Meer 
behaalde in de B-klasse de volle 
15 punten en werd eerste. In de 
hoofdklasse is gewonnen door 
Cock Tukker, in de A-klasse was 
de hoogste eer voor Elisa de Jong 
en de hoogste score in de C-klas-
se behaalde Jan Geleijn Dzn.
Op 12 oktober vond het koppel-
toernooi in Rijsenhout plaats. 
In de A-Klasse was de top 3 ge-

heel voor Sjoelclub Aalsmeer. 
Op één Leo en Tim van Tiem, op 
twee Albert Geleijn en Tiny Am-
sing en het brons was voor Elisa 
de Jong en Marry Verhoeven. In 
de B-Klasse werden Cock en Ma-
riëtte van der Vlugt tweede en in 
de C-Klasse kwamen Theo van Le-
ijden en Paula van der Jagt ook 
tot een tweede plek. De volgen-
de competitieavond is op de don-
derdag 31 oktober en begint om 
20.00 uur in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. De jaarlijkse koppel-
wedstrijd vindt op zaterdag 2 no-
vember voor de 39e keer plaats in 
het net verbouwde en geopen-
de Dorpshuis ’t Podium. Kijk voor 
meer uitslagen en informatie op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Voorzitter Sjaak Siebeling en penningmeester Elisa de Jong nemen de 
cheque van RaboClubSupport in ontvangst.

De Kwakel - Enigszins geha-
vend ontving maandagavond 
damclub Kunst en Genoegen 
de dammers uit Enkhuizen. Wim 
Keessen, één van de sterkste 
dammers van K&G, moest jam-
merlijk verstek laten gaan, we-
derom was een ziekenhuis op-

name noodzakelijk. Leo Hooger-
vorst kon gelukkig invallen en 
trok onvervaard ten strijde, dit 
ontaarde al snel in een stand met 
verschillende slagwendingen.  
Leo zette een valstrik op wat 
hem een dam opleverde, maar 
hij had niet gezien dat deze dam 






