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Goed spoed,
wel brandweer

www.bosse-elektro.nl
De goudprijs stijgt naar recordhoogte!

GOUD INKOOP BUS

d.

Zie adv. elders in dit bla

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

Kruising J.C. Mensinglaan dicht tot half december

Aalsmeer - Het gedeelte van de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Stommeerkade en de Zwarteweg is op donderdag 15 oktober een dag afgesloten geweest voor doorgaand verkeer.

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13
www.sparnaaij-juweliers.nl

Powered by team Karin Eveleens

HARTELUST
eveleens.nl

HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst
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INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
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De afzettingsborden voor deze
‘snelle klus’ waren niet heel doordacht neergezet, zo hebben de
bewoners van de wijk met de bijzondere straatnamen (onder andere David van Baerlehof ) deze
dag ondervonden. Te laat werd
gezien dat doorgang niet mogelijk was en een andere route gekozen moest worden. Automobilisten die niet bekend zijn in
Aalsmeer dachten hun weg te
vervolgen via de Burgemeester
Hoffscholteweg, maar deze loopt
vooralsnog dood. De aansluiting
via de Stommeerkade en de Ophelialaan met de Molenvlietweg
is nog in aanleg en laat nog wel
een tijdje op zich wachten. Inmiddels is de tijdelijke rotonde open

bij de Ophelialaan en kan het verkeer links of rechts afslaan (door
de winkelstraat richting Oost en
richting de Stommeerweg naar
Kudelstaart). Het geeft heel wat
meer verkeer binnen de gemeentegrenzen en dit gaat nog tot en
met half december duren. De
kruising van de Kasteleinweg met
de J.C. Mensinglaan wordt opnieuw ingericht (één baan voor
verkeer en één voor de vrije busbaan). Op de Witteweg wordt een
nieuwe fietsstraat gerealiseerd.
Bedrijven bereikbaar
Alle bedrijven op de Witteweg
zijn ‘gewoon’ open en bereikbaar
via de gebruikelijke entree bij de
Zwarteweg.

Busstation en fietstunnel
Verder wordt langs de Burgemeester Kasteleinweg bij de
Zwarteweg gewerkt aan de aanleg van een nieuw busstation (het verkeer ondervindt hier
geen hinder van) en zijn er op
de kruising met de Legmeerdijk
minder banen beschikbaar vanwege de aanleg van de fietstunnel. Doorgaand verkeer wordt bij
Hoofddorp en bij Uithoorn omgeleid richting de (nieuwe) N201.
Met vragen over alle werkzaamheden kunnen weggebruikers
en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van
de provincie via 0800-0200600
(gratis) of per mail: servicepunt@
noord-holland.nl. Actuele informatie is te vinden op de website van Hovasz.nl en via de Facebookpagina van de provincie/
hovasz.

Check onze nieuwste
vacatures op:

Nieuwe Meerbode

Meldpunt voor
Zorgwekkend
Gedrag
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BEZORGERS/STERS
VOOR AALSMEERZUID

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

Steun elkaar in Aalsmeer:
Bestel en koop lokaal!

Trakteren
PS: Trakteer iemand (of jezelf )
eens op gebak, koek of chocola
uit Aalsmeer. Ook dit kan en geeft
geheid vrolijke gezichten. Bestel
niet alleen lokaal, maar koop ook
lokaal! Steun de ondernemers in
Aalsmeer - Door de tijdelijke slui- niet de dicht op elkaar, houd mi- uw/jouw dorp in deze moeilijting van de horeca in Nederland nimaal 1,5 meter afstand. Blijf ke coronatijd: Samen sterk in en
vanwege de coronacrisis kunnen thuis als je verkouden bent, hoest voor Aalsmeer(ders).
café’s en restaurants in Aalsmeer of andere symptomen hebt.
hun gasten niet meer ontvangen.
Ondanks deze tegenslag zetten Keur aan winkels
vele ondernemers hun schouders In de nieuwe coronamaatregeeronder en besluiten ze hun heer- len wordt ook gevraagd minder
lijke gerechten op een andere te reizen en dat komt in Aalsmeer
manier voor te schotelen, name- goed uit. De gemeente herbergt
lijk aan huis. Bestel een maaltijd een keur aan winkels met alleren steun de lokale ondernemer! lei goederen, van versproducten
Haal je jouw maaltijd af? Houd als brood, groenten en vlees tot Aalsmeer - Sinds kort is het tedan rekening met de richtlijnen kleding, lingerie, schoenen, boe- lefoonnummer 0800-1205 gevan het RIVM: Vermijd drukte. Sta ken, sieraden, telefoons, muziek- opend. Dit telefoonnummer

E AL 1 32 J
EJ

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten

instrumenten, brillen, drogisterij- en huishoudelijke producten,
evenals dierenbenodigdheden,
kantoorartikelen, fietsen, bloemen, planten, tuin- en klusspullen. Verder zijn er in Aalsmeer diverse kappers en schoonheidsspecialisten en de keuze aan supermarkten is ruim.

www.antennagroep.nl

R PAKT!
AA

Tijdelijke rotonde bij de
Ophelialaan in gebruik

KRANT D
I

1 uurtje verzet

elektrotechniek
inbraakbeveiliging
domotica
zonnepanelen
oplaadstations

DE

A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

888

DE

Aalsmeer

KORT NIEUWS:

Aalsmeer - Bij spoed voor
politie, brandweer en ambulance is natuurlijk het algemene nummer 112 bij nagenoeg iedereen bekend. Voor
geen spoed, wel politie kennen de meesten ook het ‘bekende’ 0900-8844. Maar wist
u/jij dat de brandweer nu
ook zo’n niet-spoed nummer heeft? Dat is: 0900-0904.
Vast wel eens gehad dat de
brandweer hulp zou kunnen
bieden, maar echte spoed
is het niet. Een vraag, even
overleg of een melding maken met/bij een professional
van de brandweer kan nu
dus ook gewoon. Noteren in
de telefoonlijst: 0900-0904.
Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/
geenspoed.

R PAKT

!

www.meerbode.nl | 0297341900
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INFOVERSPREIDNET.NL

Verwonderland Ter Aar
is dagelijks geopend!
Kom jij ook genieten?

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000
Elke zondag open van 10 tot 17 uur

DEZE WEEK IN DE KRANT

GEEN KRANT? 0251-674433
hoort bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Misschien zie je wel
eens iemand op straat, woont er
iemand bij jou in de buurt of is er
een familielid waar jij je zorgen
om maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die een verwarde indruk maakt of niet meer voor
zichzelf kan zorgen. Wanneer er
geen acute spoed bij komt kijken

kan er vanaf nu gebeld worden
met 0800-1205. Via dit telefoonnummer kan met een deskundige
gepraat worden en is overleg mogelijk. De deskundigen kunnen
vervolgens via een melding de
juiste hulpverleners inschakelen
voor de betreffende persoon. Kijk
voor meer informatie op www.
meldpuntzorgwekkendgedrag.nl.
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Allerlei online activiteiten

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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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 antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers 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.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. 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

Kerkdiensten
Zondag 25 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag 16u. Dienst met
Arie Verduijn. Aanmelden via
www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Onlinedienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J. Nutma en 16.30u. met ds.
J.M. Mudde.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. J.A.C.
Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst. Aanmelden via reservering@dgaalsmeer.nl of
0297-326527.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Onlinedienst: http://pgaalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/. Voorganger: pastor A. Creemer.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter. Organist: H. van
Voorst. Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl.
Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst.
met ds. E. Westerman. Organist: Rogier Postma. Aanmelden: www.hervormdaalsmeer.
nl.

Bijzondere week van de
Mantelzorg

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

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk,
Stommeerweg. Zaterdag 17u. VOP-viering in Kloosterhof. Zondag
9.30u. VOP-viering m.m.v. Karmelkoor in Karmelkerk en om
14u. Poolse dienst met Andrzej. Maximaal 30 kerkplaatsen. Reserveren voor viering zondag via www.rkkerkaalsmeer.nl. Reserveren Poolse dienst verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. dienst. Voorganger: Martina Liebler. Organist:
Toon Renssen. Cantor: Gertjan
Arentsen.
Roemeens-orthodoxe
Parochie: Zondag 9u. Utrenia en
10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst.
Voorganger: ds. Marijke Gehrels, Amsterdam. Dienst ook
online te volgen via www.
kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst via htt p s : / / s ow- k u d e l s t a a r t . n l.
Voorganger: pastor A.M. van
Gaalen-Van Veen uit Ilpendam. Ook op later tijdstip terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.

Amstelland - De Nationale Dag
van de Mantelzorg, 10 november
komt er weer aan! Deze schijnwerper op de mantelzorger is
meer dan verdiend en nodig. Zeker dit speciale corona-jaar waar
het voor iedereen, en zeker voor
de mantelzorgers, niet makkelijk is. Deze dag geeft daarom genoeg redenen om weer een ontspannen moment aan te bieden.
Dit jaar wel in een ander jasje gestoken. Mantelzorg & Meer orgarissen van het Oegandese perso- niseert van 9 tot en met 14 noneel zijn voor 70% doorbetaald. vember allerlei online activiteiten
Daarnaast waren er de vaste kos- via Zoom voor mantelzorgers die
ten van bewaking en onderhoud wonen in Aalsmeer, Amstelveen,
van de campus. Totaal heeft de Haarlemmermeer, Ouderkerk aan
stichting dit jaar al 40.000 euro de Amstel en Uithoorn. Er is keus
extra uitgegeven aan noodhulp. uit een rondleiding door het CoTot eind van dit jaar moet daar bra museum, Yoga, Tekenen, Zinnog minimaal 20.000 euro bij om gen, een Rondleiding door joods
alle extra kosten te dekken en de Amsterdam, Bewegen met Duco
hulpvragen om voedsel te kun- Bauwens van Nederland in Bewenen bekostigen. Om dit bedrag
te financieren vraagt Kinderhulp
Afrika om hulp van inwoners. De
stichting heeft tevens een aanvraag ingediend bij Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer
(OSA) om de donaties van de
Aalsmeerse bewoners te verdub- Kudelstaart - Op donderdag 15
belen. Mag Kinderhulp Afrika re- oktober is het jokeren tijdens de
kenen op uw/jouw hulp? Een ouderensoos voor 55+ers gegift overmaken kan naar IBAN wonnen door Jopie Grauw met
NL43INGB0000005066 ten na- 239 punten, gevolgd door Trume van Stichting Kinderhulp Afri- dy Knol met 368 punten. Bij het
ka onder vermelding van nood- klaverjassen was de hoogste eer
fonds. Kijk voor meer informatie voor Loes Versteeg met 5057
punten. An Uiterwaal werd tweeop www.kinderhulp-afrika.nl.
de met 4996 punten en Rita Moeke met 4906 punten derde. Voorlopig even geen kaartmiddagen
meer. Alle horeca heeft de deuren moeten sluiten vanwege het
coronavirus, ook het Dorpshuis
Kudelstaart waar de ouderen bijeen kwamen voor de wekelijkse soos. Neem voor meer inlichtingen contact op met Hans van
het aanvragen van betalingsre- Schuilenburg, (penningmeester)
gelingen of samen bekijken wel- via 06-12699009.
ke voorzieningen gebruikt kunnen worden. Het Financieel Café is iedere donderdag van 15.30 Maatschappelijk werkers en outot 17.30 uur in de bibliotheek derenadviseurs hebben hier alle
(Marktstraat 19).
informatie over en kijken samen
met u hoe uw situatie verbeterd
Training Omgaan met Geld
kan worden.
Mensen die moeite hebben met
rondkomen en meer zicht op hun Spanningen
inkomsten en uitgaven willen Armoede is meer dan weinig
hebben, kunnen daarvoor de trai- geld hebben, het brengt ook onning Omgaan met Geld volgen. zekerheid en spanningen met
De training gaat onder andere in zich mee. Lopen de spanningen
op het ordenen van de financiële te hoog op, dan kunnen profesadministratie, het maken van be- sionals van Participe Amstelland
grotingen, uitleg over wat schul- mensen weer op weg helpen.
den en betalingsachterstanden Schroom niet gebruik te maken
zijn en hoe hier mee kan worden van deze (kosteloze) hulp. Neem
omgegaan. Ook andere onder- contact op met 0297-326670 of
werpen, zoals sparen, verzekerin- team.aalsmeer@participe.nu. U
gen en subsidies, komen aan bod. kunt voor meer informatie ook
terecht op het spreekuur maatVoorzieningen
schappelijk werk op maandagen
Laat u door Participe Amstelland van 8.30 tot 9.30 uur (Hadleyinformeren over landelijke, lokale straat 55) en bij het Infopunt op
en gemeentelijke voorzieningen donderdagen in de bibliotheek
waarvan u gebruik kunt maken. (Marktstraat 19).

Bekostigen hulpvragen en voedsel

Kinderhulp Afrika vraagt
giften voor noodfonds
Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika zet zich
al ruim 30 jaar in voor de kansarme weeskinderen in Oeganda
door middel van het geven van
onderwijs. Op dit moment gaat
de stichting in Oeganda door
een heftige periode. De gevolgen van de corona zijn hard aangekomen, met name voor de 800
kinderen die terug moesten naar
de dorpen. Voor de gezinnen
waar de weeskinderen zijn opgevangen betekende dit een extra zware belasting in deze periode, waarin zij het ook moeilijk
hadden. Want in Oeganda betekent geen werk, ook geen inkomsten, wat leidt naar honger. Er is
geen overheid die te hulp schiet.
Voor de stichting heeft de corona
naast het menselijk leed ook financieel een zware wissel getrokken op de financiën. Er is 7.000
euro aan voedselhulp geboden
aan de zwaar getroffen gezinnen,
de kliniek bleef open en de sala-

Winst Jopie en
Loes bij Soos

Armoede brengt ook onzekerheid

Participe helpt bij vragen
op financieel gebied
Aalsmeer - De internationale dag
voor de uitroeiing van de armoede oftewel Wereldarmoededag,
wordt elk jaar ‘gevierd’ op 17 oktober. Het is een dag waarbij over
de hele wereld wordt stil gestaan
bij mensen die met weinig geld
moeten rondkomen. Ook in Nederland en óók in Aalsmeer zijn
er mensen die dagelijks de gevolgen van het leven in armoede
ondervinden. Inwoners die elke
maand moeite moeten doen om
financieel de eindjes aan elkaar
te knopen. En helaas is de verwachting dat door de coronacrisis het aantal mensen in armoede
stijgt. Er zijn gelukkig voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan. Participe Amstelland
brengt haar (gratis) hulp onder de
aandacht:
Financieel Café
Inwoners kunnen bij een Financieel Café terecht met alle vragen
op financieel gebied. Maar ook
kunnen ze ondersteuning krijgen
bij de aanvraag van een uitkering,
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. cantorgroep. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel
0297-324735.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijnstraat 33. Op
27 oktober om 20u. met Peter
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 20 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij publiek aanwezig mag zijn. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en er gelden diverse RIVMregels, onder andere is het dragen van een mondkapje verplicht. Kijk voor meer info op
de websites van de kerken.

Mondkapje bij verplaatsing verplicht!

Zondagmiddag dienst in
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 25 oktober om 16.00 uur is er weer een
dienst in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. Tijdens de dienst zal gebeden worden voor de overledenen die bij
naam genoemd kunnen worden
en voor iedere genoemde zal dan
een kaarsje aangestoken worden.
Na afloop is er voor de kerkgangers in de frisse lucht: ontmoeting, informatie en een glaasje
in de grote tent die naast de begraafplaats achter de kerk staat.
Voorganger is pastoor mevrouw
Martina Liebler, het orgel wordt
bespeeld door Toon Renssen en
de lezingen worden verzorgd
door Maaike McCurdy en Tim
Nibbering. In verband met de
huidige omstandigheden mag er
niet gezamenlijk gezongen wor-

den. Cantor Gertjan Arentsen zal
de zangpartijen op zich nemen.
Bij het zich verplaatsen in de kerk
is een mondkapje verplicht, tijdens de dienst is dit niet nodig.
Mondkapjes zijn eventueel in het
voorportaal gratis te verkrijgen.
Tijdens deze dienst is er slechts
één collecte voor de kosten van
de viering en het behoud van deze prachtige kerk.
De volgende Aalsmeerse OKdiensten zijn 29 november en
27 december(3e kerstdag). Start
16.00 uur. Omdat het niet voor iedereen mogelijk is de dienst in de
kerk mee te vieren wordt de mogelijkheid gecreëerd om de eucharistievieringen in de kathedrale kerken (Utrecht en Haarlem) via
een livestream verbinding bij te
wonen. Zie www.oudkatholiek.nl

ging en Barbara Barend neemt u
mee in de sportwereld.
Aanmelden
Mantelzorgers die ingeschreven
staan bij Mantelzorg & Meer ontvangen rechtstreeks een uitnodiging. Mantelzorgers die nog
niet ingeschreven zijn als mantelzorger kunnen zich inschrijven
via https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden/.
Daarna ontvangen zij een uitnodiging waarmee zij zich alleen digitaal kunnen aanmelden. Dit is
mogelijk tot 28 oktober 17.00 uur.
Mantelzorg & Meer hoopt dat vele mantelzorgers plezier beleven
tijdens deze bijzondere Week van
de Mantelzorg!
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WAT is er

Gevangen schoonheid in kleur en sterke zwart/wit compositie

Anton en Adrie winnaars
fotowedstrijd Fotogroep
Aalsmeer - Fotogroep Aalsmeer
zou oorspronkelijk op grootse
wijze haar zestig jarig bestaan vieren. Door Covid 19 liep het allemaal anders dan was verwacht of
gehoopt. Geen tentoonstelling in
het Raadhuis, geen boekje waarin het getal zestig een hoofdrol
zou spelen. Wat wel doorging - zij
het op aangepaste wijze - was de
jaarlijkse fotowedstrijd waar de
leden hun mooiste foto van het
jaar konden inzenden. Ieder jaar
kiezen de leden van de fotogroep
hiervoor een andere jury. Dit jaar
waren Tobias Rothe en Janna van
Zon gevraagd om deze taak op
zich te nemen.

Prijswinnaars categorie kleur:
De eervolle vermelding in de categorie kleur is gegeven aan Anton Kuckarts met zijn foto ‘De zon
verdrijft de mist’. Een mooi fluweelzacht schilderachtig beeld,
zoals je die ook tegen komt in
de schilderijen van Jan Mankes.
De derde prijs is voor Ria Scheewe met haar foto ‘Donkere wolken’. Van deze foto gaat iets onheilspellends uit. Het contrast
tussen licht en donker is goed gekozen en er valt veel te ontdekken. Dat éne - nauwelijks te zien puntje toont een raffinement die
je graag in een foto ziet.
De tweede prijs is toegekend aan
Marlien Smit haar foto ‘SterrenOnline verbinding
wacht Westerbork’. In deze foto
Maandag 19 oktober werden in klopt alles. De symmetrie, spande fotostudio van Tobias Rothe ning, mooie compositie en rijk
de winnaars bekend gemaakt. van kleur. Een foto waar je heel
Via een online verbinding met blij van wordt.
de studio en de leden van de Fo- Toch ging naar enig wikken en
togroep Aalsmeer thuis - gerea- wegen de eerste prijs naar ‘Surliseerd door de voorzitter Adrie vival’, gemaakt door Anton van
Kraan - was er contact over en Overveld. De fotograaf heeft veel
weer mogelijk geheel conform oog voor detail, prachtig is ook
de gestelde corona-eisen. Aan de de combinatie van licht en schahand van de foto’s zijn alle inge- duw. Het sterke contrast tussen
zonden foto’s uitvoerig bespro- het ijle jonge groen en de stenen
ken waardoor het voor de leden pot is goed gekozen. De gevan- naar eigen zeggen - een leerza- gen schoonheid van de natuur
me avond werd.
op zijn mooist.
Vooraf hadden Tobias en Janna
in het Huiskamermuseum de 34 Prijswinnaars zwart/wit
ingezonden foto’s waarvan 19 in De eervolle vermelding in de cakleur en 15 in zwart/wit bekeken. tegorie zwart/wit is gegeven aan
Hun keuze is bepaald door te kij- Anton van Overveld. Zijn foto ‘De
ken naar oorspronkelijkheid, de muzikant’ straalt speelgeluk uit.
verhaallijn, compositie, spanning, Maar de muzikant laat de blues
sfeer, contrast en uitsnede.
van het leven horen en zo word je
als kijker op het verkeerde been
gezet. De omgeving speelt een
Foto van John Kochen, titel:
goed gekozen rol.
Home Sweet Home.
De derde prijs is voor Marlien
Foto van Henk Vos, titel:
Man in Geel.

Foto van Marlien Smit, titel:
Bad voor het Slapen Gaan.

2 Voorstellingen Fabian Franciscus

Cabaret ‘Kleine wereld’
in grote zaal Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 30 oktober
presenteert KCA weer cabaret in
groot Bacchus. De spots gaan aan
voor Fabian Franciscus met zijn
voorstelling ‘Kleine wereld’.
Voor hen, die ooit ‘coaching’ hebben gehad, zal deze voorstelling
vol zitten met herkenbare avonturen bij de psycholoog. Het gaat
over de strijd om de ‘Kleine Wereld’ zo nu en dan eens te verlaten. Met of zonder coach! Zou u
dat óók niet eens moeten doen?
‘Vlafeest’, de eerste voorstelling
van Fabian, was na zijn try-out
fase vrijwel de gehele tour uitverkocht. Daarmee haalde hij
in meerdere theaters al de grote zaal. Meermaals ging hij viraal met stukjes uit zijn voorstelling en was onder andere te gast
bij Spijkers met Koppen, Radio
538 en Na Het Nieuws. Daarnaast
speelde hij zowel op het festival
Zwarte Cross als op het Lowlands
festival. Ook veroverde Fabian in
de fameuze ‘The Comedy Store’
in London de eerste prijs in een

belangrijke comedy wedstrijd en
speelde ondermeer in New York,
Berlijn, Stockholm en Londen.
Sinds april 2019 is Fabian ambassadeur voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Hij
zet zich in om met meer openheid en positiviteit over autisme te praten. Op vrijdag 30 oktober geeft hij twee voorstellingen
in cultureel café Bacchus (grote zaal) in de Gerberastraat, om
19.30 uur en om 21.30u. De zaal
gaat een half uur voor aanvang
open. Kaarten à 15 euro zijn uitsluitend verkrijgbaar in de voorverkoop in de KCA-ticketshop. De
grote zaal van Bacchus is geheel
naar de laatste richtlijnen van de
overheid gereed gemaakt voor
de cabaretvoorstellingen het komende seizoen 2020-2021. KCA
rekent erop dat de bezoekers de
coronamaatregelen naleven voor
hun eigen veiligheid en die van
anderen. Mondkapje verplicht bij
binnenkomst en vertrek, niet tijdens de voorstellingen.

Winnaar categorie zwart-wit:
Smit met ‘Bad voor het slapen Adrie Kraan, titel: Hoog Catharijne.
gaan’. Een technisch knappe foto, ook vrolijk makend. Hier heeft
het zwart/wit een fraaie toegevoegde waarde. De tweede prijs
is voor Ton Horstman met ‘Waterscheiding’. Een foto met een
voor de kijker zelf in te vullen verhaal. Wat een heerlijke humor! De
eerste prijs is gegeven aan Adrie
Kraan met ‘Hoog Caterijne’. Een
Grafische foto die doet denken
aan de werken van de beroemde
schilder Esscher. Het lijnenspel en
de mooie zwart/wit contrasten
maakte dit tot de absolute winnende foto.
Verrassing
Fotograaf Tobias Rothe had nog
een speciale verrassing voor Marinus van ’t Hof. De door hem gemaakte foto ‘Weerschijn in etalageraam’ was de aanleiding dat
hij een dagje mee naar Delft mag
waar het indrukwekkende - door
Tobias gemaakte - monument
staat in de Troosttuin van begraafplaats De Iepenhof. Een zeer
fotogeniek monument dat uitno-

Winnaar categorie kleur: Anton
van Overveld, titel: Survival.
digt tot het maken van prachtige
beelden. Wie weet levert dit Marinus volgend jaar een prijswinnende foto op.
Janna van Zon

303e Gast in ‘Door de Mangel’

Van jonge dj’s tot Haydn
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’ ontvangt wekelijks een Aalsmeerder of Kudelstaarter die vervolgens het hemd van het lijf wordt
gevraagd. En dat levert iedere
keer weer interessante gesprekken op. Zo ook afgelopen maandag toen Wim Engel de 302e gast
was. De oud-directeur van bakkerij Vooges wist al van jongs af
aan dat hij het bakkerswezen in
wilde. Na jaren met plezier het
bedrijf te hebben uitgebouwd,
heeft hij nu de scepter overgegeven aan zijn zoon en maait hij
wekelijks 16.000 vierkante meter
gras op de Poel. Daarnaast maakt
hij zich hard voor de stichting ALS
en begeleidt hij als motard wielrenners de Mont Ventoux op voor
de Tour du ALS. Natuurlijk heeft
Wim ook een opvolger benaderd.
Hij heeft purser Jur Hoekman gevraagd maandag 26 oktober als
de 303e gast naar de studio te komen. Over het waarom deed Wim
een beetje geheimzinnig. Met
de vraag: “Vertel eens iets meer
over je vriendin van dik in de 70?”,
heeft hij een mooie cliffhanger
bedacht. Ook een vraag voor Jur?
Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar: 0297-325858.
Nederlandse toer
Na een (heel) klein ander muzikaal uitstapje met Dieuwertje
Heuvelings vorige week zaterdag
is het nu weer ‘back to normal’ bij
‘Sem op Zaterdag’. Sem is geïnspireerd geraakt door het 25-jarig jubileum van het lied Papa van Stef
Bos. Het wordt minimaal een uur
Nederlandstalig, opgevuld met
lekker langzaam wakker wor-

den in deze corona- en herfsttijd.
Met een kwinkslag om het weekend vrolijk te beginnen op zaterdag 24 oktober tussen 10.00 en
12.00 uur.
2 H’s in ‘Íntermezzo’
Het klassieke muziekprogramma ‘Intermezzo’ staat maandagavond 26 oktober in het teken van
2 H’s, en wel Georg Friedrich Haendel en (Franz) Joseph Haydn. De
een uit de Barok en de ander uit
de klassieke periode. Beide componisten zijn afkomstig uit niet
muzikale families en beide zijn tegen de wil van hun vaders componist geworden. En er zijn meer
overeenkomsten bij beide heren.
Daar zal Sem van Hest maandagavond tussen 21.00 en 23.00 uur
meer over vertellen en uiteraard
de mooiste werken van beide
componisten laten horen.
Jonge dj’s bij ‘Young Ones’
Woensdag 28 oktober ontvangen Jonas en Stevan twee lokale jonge dj’s en producers. Michael Masseurs en Kid Oostwouder timmeren flink aan de weg
als FTR TNZ en hebben onlangs
een single uitgebracht ‘Islands in
the sky’, die nu ook via Spotify en
iTunes te streamen is. De jongens
gaan tussen 19.00 en 20.00 uur in
de radiostudio uiteraard ook een
lekker dj-setje draaien.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. En
op televisie: Te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389
van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.

De jonge dj’s FTR TNZ te gast bij Young Ones op Radio Aalsmeer.

Donderdag 22 oktober:
* 2 Nieuwe exposities in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. ‘Zeg het met bloemen’
en ‘De aarde lacht in bloemen’.
Open: donderdag tot en met
zondag van 13 tot 17u. Reserveren verplicht via www.flowerartmuseum.nl
* Contradictions, expositie drie
kunstenaars in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Vrijdag, zaterdag en zondag 14 tot 17u.
Donderdag op afspraak, 14 tot
17u. via heleen@kunstencultuuraalsmeer.nl. Tot en met 15
november.
* Infopunt Wijkgericht Werken
open in bibliotheek, Marktstraat van 15.30 tot 17.30u. Elke donderdag.
Zaterdag 24 oktober:
* Crash Museum in Fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug
open 11-16u.
* Pompoenen zoeken in etalages
Centrum voor kinderen.
* KCA Jazzconcert Tico Y Aguaba’ in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u. Uitverkocht.

TE DOEN
24 en 25 oktober:
* Kinderboerderij Boerenvreugd
in Hornmeer open. Zaterdag
en zondag van 10 tot 16.30u.
Dinsdag tot en met vrijdag van
9.30 tot 16.30u. Hele maand
oktober kabouter-speurtocht!
Dinsdag 27 oktober:
* FloriWorld Aalsmeer, Sierteeltstraat open voor bezoekers. Iedere dinsdag t/m zondag 10
tot 18u. Tickets reserveren via
www.floriworld.nl.
* Online pubquiz café Joppe
vanaf 20.30u.
Woensdag 28 oktober:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan open voor recreanten.
Ook op zaterdag en zondag.
Alle dagen van 13 tot 17u. Reserveren verplicht.
* Voorlezen in de bibliotheek,
Marktstraat voor 2-6jr. Van
15.30 tot 16u. Elke woensdag.
Vrijdag 30 oktober:
* Cabaret ‘Kleine wereld’ door
Fabian Fransiscus. Kaarten à
15 euro in voorverkoop via
KCA ticketshop. Twee voorstellingen: 19.30u. en 21.30u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

Elektrische
gitaarversterker ‘Cort’
€ 195,NIEUW:

Klassieke gitaar
‘Valencia’
€ 129,-

TIP:

Uitgebreid
assortiment
muziek(les)boeken
AANBIEDING:

Basgitaar ‘SX’
€ 195,-

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

Open donderdag tot en met zondag

Expositie ‘Contradictions’
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De tentoonstelling
‘Contradictions’ met José van Tubergen, Karen Santen en Annemiek van Kollenburg is tot en met
15 november te zien in het Oude
Raadhuis aan de Dorpsstraat 9.
Deze kunstenaars zijn alle drie in
hun werk met een zoektocht bezig, maar op verschillende manieren en met tegengestelde beelden. Juist daarom heeft de tentoonstelling de titel ‘Contradictions’ meegekregen. Het werk
van José van Tubergen is een
zoektocht naar nalatenschap. Ruines vertellen de geschiedenis
van de mens met architectuur als
decor. Karen Santen is op zoek
naar de oorsprong van het materiaal. Het fascineert haar hoe bijvoorbeeld kleur ontstaat en Annemiek van Kollenburg is constant op zoek naar balans. Haar
driedimensionale vormen zoeken

deze balans middels licht en donker, binnen- en buitenvorm, open
en gesloten. Het Oude Raadhuis
in het Centrum is geopend van
donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Telefoon 0297-344318 (tijdens openingsuren). De toegang is gratis. Een kijkje nemen op donderdag kan alleen op afspraak. Stuur
hiervoor een email naar heleen@
kunstencultuuraalsmeer.nl. De
andere dagen kunnen bezoekers
vrij binnen lopen.
Kunstenaars aanwezig
Gedurende de tentoonstelling zal
er iedere zondag één van de kunstenaars aanwezig zijn: Annemiek
van Kollenburg: 25 oktober, 8 en
15 november. Tijdens deze laatste
expositiedag zijn ook José van Tubergen en Karen Santen aanwezig in het Oude Raadhuis.

Gezien huidige situatie rond coronavirus

Sursum Corda tijdelijk
met repetities gestopt
Aalsmeer - Sursum Corda is per
direct gestopt met de repetities.
Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus in de regio
leek het de vereniging verstandiger om niet meer in groepsverband bij elkaar te komen.
Na een lange pauze vanaf begin maart werd er sinds 21 augustus weer enthousiast gemusiceerd. Er waren leuke repetities
op 2 meter afstand van elkaar.
Ook het opleidingsorkest Jong
Sursum was weer opgestart en
met twee nieuwe leden. Helaas
stond het verenigingsleven wel
op een iets lager pitje doordat
de bar niet meer gebruikt werd.
De leden misten het wel om gezamenlijk iets te kunnen drinken
in de pauze of na afloop. Door het

ventileren was het zo nu en dan
ook een beetje fris, maar gelukkig
zorgde het enthousiasme van dirigente Elivera van Sloten ervoor
dat iedereen zicht warm kon spelen op de repetitieavonden. Afgelopen weken waren er leuke repetitieavonden, maar helaas stopt
het nu weer even. De repetities
zullen weer hervat worden als de
maatregelen versoepeld worden.
Oliebollenactie
De jaarlijkse oliebollenactie was
gepland voor 27 en 28 november.
Er is besloten om het dit jaar niet
door te laten gaan. Het zou dit
jaar de 44e oliebollenactie zijn.
Hopelijk volgend jaar weer een
nieuwe kans om de heerlijke oliebollen te kopen.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297)
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.E.

20-11-1992

12-10-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
VERGADERING OP DONDERDAG 29 OKTOBER 2020

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 29 oktober 2020, in de Burgerzaal van het raadhuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten
voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de
website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio
Aalsmeer.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

20.05

Voorafgaand aan de raadsvergadering
wordt stilgestaan bij het
overlijden van de heer P.J. Smolders,
fractieassistent van Absoluut Aalsmeer
en voormalig raadslid.
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
17 september 2020
4. Vaststelling van de lijst
ingekomen stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
6. Mededelingen van het college
BEHANDELSTUK

20.10
20.30
21.00

R-2
R-3
R-4

21.30

R-5

Krediet inrichting Machinepark
Nota Grondbeleid 2020
Beeldende kunstproject: ArtZuid
in Aalsmeer
Doorlichting reserves
Vragenkwartier
SLUITING

VERGADERING OP DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 5 november 2020, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te
beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de
website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio
Aalsmeer.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

1. Opening door de plaatsvervangend
voorzitter, de heer R.P. Fransen
2. Vaststelling van de agenda
3. Bekrachtigen geheimhouding
BEHANDELSTUK

20.10

R-2

Programmabegroting 2021
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Legmeerdijk naast 326 (sectie C nr. 4427), (Z20-072765),
het verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO leiding ( project HOVASZ-TE20184)
- Westeinderplassen sectie H nr. 453, (Z20-072689), het vervangen van de beschoeiing van eiland H 453
- Westeinderplassen sectie H nr. 457, (Z20-072687), het vervangen van de beschoeiing van eiland H 457
- Gloxiniastraat 12, 1431 VE, (Z20-072678), het kappen van
twee zieke bomen ( Plataan) in de achtertuin
- Oosteinderweg 331, 1432 AX, (Z20-072671), het bouwen
van een woning
- Uiterweg 106 ws1, 1431 AR, (Z20-072284), het afgraven
van een deel van het eiland t.b.v. het ingraven van een grotere woonark
- Aalsmeerderweg 271, 1432 CN, (Z20-072154), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Uiterweg nabij 95 (sectie H, nr. 4289), (Z20-071842), het
vervangen van de composiet brugdekplanken door houten exemplaren
- Hornweg 331, 1432 GL, (Z20-071621), het plaatsen van een
electrische schuifpoort aan het begin van de oprit en het
plaatsen van een erfafscheiding
- Galileistraat 14, 1433 BX, (Z20-071581), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning
- Vlinderweg 224, 1432 MX, (Z20-071215), het vergroten van
de bestaande dakopbouw
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z20-069160), het ombouwen van de bestaande tennishallen naar een klimtorenpark. Verzonden: 19 oktober 2020
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid
2 van de wabo verlengd:

-

-

Kamperfoeliestraat 6, 1431 RP, (Z20-034116), het maken
van wanddoorbraken, het maken van een dakopbouw en
dakuitbouw en het wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel. Verzonden: 15 oktober 2020
Vrouwentroostpad 4, 1433 GW, (Z20-058370), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 14 oktober 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Jupiterstraat 21, 1431 XA, (Z20-059674), het verwijderen
van een draagmuur op de begane grond tussen de keuken
en de woonkamer. Verzonden: 19 oktober 2020
- Legmeerdijk 259, 1432 KB, (Z20-034676), het vergroten van
het hoofdgebouw door middel van een uitbouw op begane
grond en op de 1e verdieping en het uitvoeren van interne
constructieve wijzigingen. Verzonden: 14 oktober 2020
- Hortensialaan 53-01 t/m 53-17, Hortensialaan 55, 55-01 tm
55-03 en 1e J.C. Mensinglaan 31-01 t/m 31-35 (Hortensialaan 53 en 55), 1431 VA, (Z20-039640), het bouwen van twee
woongebouwen, het transformeren van de voormalige
Zuiderkerk tot 3 appartementen met gemeenschappelijke
ruimte en het verplaatsen/verbreden van de huidige in- en
uitrit. Verzonden: 13 oktober 2020
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.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 verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Aanwijzing onverplicht fietspad – zuidkant Bachlaan
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vlinderweg,
zuidelijk deel
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 29-10-20
t/m 26-11-20

Ontwerpbestemmingsplan
‘Kudelstaart
2020’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van
hogere waarden Wet geluidhinder
Het ontwerpbestemmingsplan ‘UiterwegPlasoevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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die een oude spijkerbroek inlevert
met naam en telefoonnummer (op
een papiertje en vastgeniet aan de
broek) maakt kans om een nieuwe duurzame spijkerbroek te winnen. Bij de inlevering wordt tevens
informatie gegeven over duurzame spijkerbroeken, bijvoorbeeld
merken die duurzaam zijn en waar
deze aangeschaft kunnen worden. Spijkerbroeken inleveren kan
bij: Diemode op het Molenplein,
Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg, Teddy’s in de Ophelialaan en
de Wereldwinkel Aalsmeer in de
Zijdstraat.
Start van de actie
De start van de actie is op zaterdag 24 oktober om 11.00 uur bij
Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg door wethouder Wilma Alink
van Duurzaamheid. Zij zal de eerste oude spijkerbroek inleveren.
De actie loopt door tot en met 30
november. De ingeleverde oude
broeken worden hergebruikt of
gerecycled voor isolatiemateriaal.
Meer informatie is te vinden op de
vember een actie om oude spij- website: www.fairtradegemeentekerbroeken in te leveren. Iedereen aalsmeer.nl

Actie Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer

Maak kans op een nieuwe,
duurzame spijkerbroek
Aalsmeer - De Werkgroep Fair- tijdens de tweede Fairtrade week
trade Gemeente Aalsmeer start van 24 oktober tot en met 1 no-

Het succes van ZAAI

Amanda Poortvliet:
“Het was nu of nooit”

“Iedereen heeft recht op werk”

AM match gestart met
werkervaringsplekken
Regio - Ook in ‘het nieuwe normaal’ blijft AM match zich inzetten om zoveel mogelijk mensen
een passende baan te bieden en
heeft weer een belangrijke stap
gezet. In samenwerking met RataPlan biedt AM match vanaf 1
oktober werkervaringsplekken
aan met praktijkleren. Medewerkers worden ingeschreven bij
het ROC Amsterdam en kunnen
zo uiteindelijk hun praktijkverklaring halen en dat vergroot de
kansen op de arbeidsmarkt.
Wethouder en bestuursvoorzitter van AM match Johan Rip: “De
economie staat er vanwege de
coronacrisis slecht voor. Dit heeft
ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt die steeds krapper
wordt. De kans is groot dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daardoor moeilijker
aan een baan komen. Met deze
werkervaringsplekken bij RataPlan zorgen we ervoor dat onze
kandidaten betere kansen op de
arbeidsmarkt krijgen. Want iedereen heeft recht op werk!”

een richting te geven in de arbeidskeuze. Iedereen heeft recht
op werk en als je weet wat je wilt
en kunt dan gaat dat enorm helpen“, aldus Gert-Jan Dekker, directeur bestuurder Stichting RataPlan. Achter de schermen werkte AM match al een tijdje samen
met Stichting RataPlan. Als sociaal bewogen ondernemingen
delen AM match en RataPlan de
wens om zoveel mogelijk mensen naar zelfstandigheid te begeleiden. En met 24 kringloopwinkels door heel Noord-Holland
biedt RataPlan een interessant
netwerk aan werkervaringsplekken. Een goede match dus!

Hoe het werkt
Een werkervaringsplek bij RataPlan biedt goede kansen voor
kandidaten van AM match om
uiteindelijk een betaalde baan
te vinden. Dankzij de intensieve
begeleiding worden hun werknemersvaardigheden versterkt
en zelfvertrouwen plus motivatie vergroot. Tevens biedt het een
oriëntatie op verscheidene arGoede match
beidsmogelijkheden. De dage“RataPlan is blij met de samen- lijkse begeleiding op de werkwerking die is ontstaan tussen vloer komt vanuit RataPlan, de
AM Match en het ROC van Am- coach vanuit AM match.
sterdam. De kringloopwinkels zijn “Vanuit AM match hopen we in
bij uitstek geschikt om mensen de nabije toekomst steeds vaker
werkervaring te laten opdoen en werkervaringsplekken te kunnen
te laten proeven aan verschillen- bieden. Het is een prachtige kans
de werksoorten. De praktijkver- om mensen zonder diploma een
klaring die mensen op deze ma- stap vooruit te helpen op de arnier kunnen verkrijgen vergroot beidsmarkt”, besluit Johan Rip.
de kans op (betaald) werk enorm. Meer weten? Kijk dan op www.
Daarnaast helpt het om mensen ammatch.nl.

Dorcaswinkel
tijdelijk dicht
Aalsmeer - De Dorcaswinkel in de
Turfstekerstraat blijft voorlopig gesloten. Voor de veiligheid voor bezoeker en die van alle vrijwilligers
is de winkel met ingang van donderdag 15 oktober voor onbepaalde tijd dicht gegaan. Dit betekent
ook dat er geen inname van goederen mogelijk is de komende tijd.

Aalsmeer - Over haar pitch waar Amanda Poortvliet binnen
vier minuten duidelijk moest maken waarom zij graag aan het
ZAAI coachtraject wilde meedoen - was zij tevreden. Het was
goed gegaan, zij kon precies verwoorden waar zij voor stond, wat
haar doel was en hoe zij dat wilde
gaan inkleden. “Ik zag het als een
sollicitatiegesprek, gelukkig heb
ik geen moeite met het praten in
het openbaar.”
Het Zaai-panel, dit keer bestaande uit Kirsten Verhoef, Anja de
Die en Dick Helsloot, beoordeelde haar pitch positief. Er was voldoende potentie en er viel ook
veel te leren. “Dingen die wij
daarna besproken hebben, gaven
mij een goed gevoel, het contact
met coach Anja de Die ervoer ik
als prettig en herkenbaar, er werden mij direct al handvatten aangereikt die mij verder kunnen helpen.”

Van bomen uit Haarlemmermeer

Polderkisten exclusief bij
Uitvaartzorg De Meer
Hoofddorp - Met gepaste bescheidenheid introduceren Jacco van der Laarse en Jaap van der
Maarl van Uitvaartzorg De Meer
hun Polderkist: Dat is de naam
van de nieuwe lijn uitvaartkisten gemaakt van bomen uit de
Haarlemmermeer. Eind vorig jaar,
toen er een groot aantal populierenbomen langs de Geniedijk
gerooid werden, ontstond het
maatschappelijke idee: Van lokaal
hout in binnen de regio Uitvaartkisten laten maken.
Jacco vertelt: “Bomen worden in
Haarlemmermeer geoogst, omdat deze ziek zijn, een gevaar vormen voor hun omgeving, of aan
het eind zijn van hun natuurlijke levensduur. Wij laten de gekochte bomen binnen 20 kilometer van de plek waar ze zijn omgezaagd tot planken verzagen en
daarna drogen. Het zagen wordt
gedaan met een elektrische zaag,
welke gevoed wordt door zonnepanelen. De kist wordt vervolgens ook regionaal gemaakt en
voor iedere gekapte boom wordt
weer een nieuwe teruggeplaatst.
Extra bijzonder aan deze kisten is
dat aan de zijkanten van het dek-

sel de boomstructuur nog te zien
is. Vooralsnog gebruikelijk komt
veel hout om Uitvaartkisten van
te kunnen maken uit het buitenland. Dit zorgt voor grote transportafstanden. Met de ‘Polderkisten’ zijn wij actueel bezig met
duurzame innovatie, hergebruik
en pionieren. Wij onderscheiden
ons hierin omdat de ‘Polderkisten’
regionaal gemaakt worden en op
deze wijze, voor zover wij weten,
nog niet aangeboden worden.”
Jaap vervolgt: “Uitvaartzorg De
Meer heeft met dit regionaal initiatief, naast het verzorgen van
een zeer persoonlijke uitvaart,
ook een verhaal bij elke ‘Polderkist’. Extra bijzonder voor inwoners van Haarlemmermeer is
dat wij aan kunnen geven waar
de boom, waarvan de kist is gemaakt, heeft gestaan. Wie weet
hoe vaak de overledene bij leven
wel niet langs die bewuste boom
langs de Geniedijk, Hoofdweg of
Rijnlanderweg heeft gefietst?”
Neem voor meer informatie contact op met Uitvaartzorg De Meer
via info@uitvaartzorgdemeer.nl
of bel 06-57627540.

het Kunstenaars Traject Blikopener, bedoeld voor kunstenaars
die met een andere blik naar hun
eigen werk willen gaan kijken
vanuit de moderne hedendaags
kunst. “Ik ben heel nieuwsgierig
waartoe dit zal leiden. Ik ben klassiek geschoold, noem mij zelf een
realist met een vrije losse toets en
een hang naar het surrealisme.”

Lessen en workshops
Fantastisch vindt zij het wanneer
mensen blij zijn met een schilderij van haar. “Ik maak het omdat ik
het zelf mooi vind en hoe fijn is
het wanneer anderen er ook blij
mee zijn.” Het gaat haar goed, er
zijn opdrachten en er komen zoveel mensen bij haar les nemen
of workshops - met insteek portret schilderen of tekenen - volgen dat zij nu zelfs een groter atelier heeft gehuurd. Ook de lessen
die zij geeft bij Stichting de Werkschuit (mede door haar moeder opgericht) aan volwassenen,
Op zoek naar verdieping
worden goed bezocht. Geen tijd
Voor Amanda zich geheel ging heeft zij meer voor het zingen. Zij
wijden aan de kunst, werkte zij kon ooit naar het conservatoritot aan de fusie als bedrijfsma- um, maakte deel uit van het groot
nager bij de ABN Bank- afdeling oratorium koor en opera producparticulieren. Was vijftien jaar ties en zong a-capella. “Het liefste
verbonden aan Sportvereniging was ik toen ik naar de KleinkunstOmnia waar zij als coach ritmi- academie gegaan.” Maar tenslotsche gymnastiek recreanten wed- te koos zij voor de schilderkunst.
strijd- en topsporters begeleidde.
Sinds drie jaar staat zij als Poort- Goed ondernemen
vliet Paintings ingeschreven bij Amanda Poortvliet voelt zich een
de Kamer van Koophandel. Daar- gelukkig mens. Alles valt in deze
om was het meedoen aan het periode voor haar samen; een ruiZAAI coachtraject voor haar nu mer atelier, nieuwe cursisten en
of nooit. Eén van de eisen voor ZAAI. De komende zes maanden
deelname aan ZAAI is dat de da- wil zij door middel van de te voltum van inschrijving bij de KvK gen masterclasses, mentor-panel
binnen drie jaar moet zijn. ZAAI avond, plenaire en individuele
is bedoeld voor startende onder- coachsessies en intervisie avonnemers die een zes maanden du- den leren begrijpen wat goed onrend coachtraject kunnen vol- dernemen is. Zij verheugt zich
gen dat wordt gefinancierd door om daar met haar buddy Gerda
de gemeente Aalsmeer, de Rabo- Keessen (zeilvermakerij) over van
bank regio Schiphol en door On- gedachten te kunnen wisselen en
dernemend Aalsmeer. Amanda samen te sparren. Bel voor meer
heeft zich ten doel gesteld ieder informatie over ZAAI naar Kirsten
jaar een opleiding te gaan vol- Verhoef (project-organisator) via
gen. “Ik ben op zoek naar nog 0297- 366182 of stuur een mail
meer verdieping.”
naar: kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon
Klassiek geschoold
Het atelier van Amanda is te vinden in het Aalsmeer Art Centre waar een grote groep kunstenaars - ieder in eigen of gedeelde ruimte - hun vak uitoefenen. “Eerst werkte ik thuis, waar
ik overigens ook een fijne plek
had, maar omdat ik meer les wilde gaan geven zocht ik een ruimte buitenshuis. Dit is een heerlijke
inspirerende omgeving.”
Amanda werkt graag met mensen. “Mensen hebben mij altijd
geboeid evenals de kunst en nu
heb ik een combinatie van beiden gevonden. Ik wil mensen
graag iets leren, maar wil zelf ook
altijd weer op ontdekkingstocht.”
Naast ZAAI neemt zij deel aan

...van Truus
Vakantievilla
Aalsmeer - Ik weet zeker dat
Wim-Lex stinkend jaloers op mij
is. En anders Maxima wel. Het
blijft natuurlijk heel vervelend
dat je zorgvuldig geplande tripje niet door gaat. Aan de andere
kant ervaart hij ook eens, net als
een groot deel van zijn onderdanen, hoe het is als je zuurverdiende vakantie ineens naar de maan
is. Dat is wel weer goed voor de
beeldvorming.
Natuurlijk heeft hij eerst toestemming gevraagd aan de minister
president. Ik zie de discussie helemaal voor me: “Zeg Mark, we wonen in regio zuid, dus de meiden
hebben half oktober herfstvakantie en Max heeft haar agenda
ook leeg gehouden die week. Wat
denk je, kunnen we er even vandoor met zijn vijven? Een beetje
relaxen en een zonnetje pikken
in Griekenland?” Mark: “Natuurlijk man, je hebt helemaal gelijk,
knijp er lekker even tussenuit, er
is geen bejaardenhuis te bezoeken en met zijn allen vergaderen zit er momenteel ook niet in.
Ik praat Hugo wel even bij van de
week.” En dan staat er zo’n malle
vliegtuigspotter langs de N196.
Die zich verbaasd afvraagt: wat
gaat daar nou de lucht in? Om
vervolgens gelijk los te gaan op
sociale media. Wie zou er het eerste gevloekt hebben in de Griekse
villa? Heeft Maxima geroepen: “Jij
altijd met je gezeik in dit land; dit
kan niet, dat mag niet. Iedereen
bemoeit zich altijd overal mee.
Daar zijn ze in Argentinië een stuk
makkelijker in.” En dan die meiden, alle drie balen natuurlijk, de
jongste in tranen, een hartstikke
goed rapport, net een nieuwe bikini gekregen als beloning en dan
kan het ding niet eens de koffer
uit. Moet je gelijk weer terug naar
het miezerige Nederland en zit er
niks anders op dan de herfstva-

kantie door te brengen in eigen
achtertuin. Hoe zou het gegaan
zijn met al het personeel in de villa? Want er is natuurlijk een hele
delegatie vooruit gevlogen om
de barbecue klaar te zetten, de
bedden op te maken en de boodschappen te doen. Blijven die
nou lekker in Griekenland om de
koelkast leeg te eten? Of gaan ze
met de hele handel naar de lokale voedselbank? En dan weer terug naar huis?
Wij hebben die problemen allemaal niet. Wel een vakantievilla, maar die staat op wielen en is
neer te zetten waar het ons uitkomt. Het advies van Hugo: blijf
deze vakantie in je eigen omgeving, hebben we een beetje vrij
vertaald. Ik voel me een Europeaan en wonend in Noord-Holland
beschouw ik Noord-Limburg dan
ook als eigen regio. De temperaturen zijn niet te vergelijken met
Griekenland, maar de zon schijnt
hier ook en dan is de lucht net zo
blauw. Om onze villa een zuidelijk
tintje te geven heb ik leuke gekleurde lampjes aan de luifel gehangen. Dat vindt mijn prins-gemaal dan weer de truttigheid ten
top. Dus discussies hebben we
ook. In verhouding is eigenlijk alles hetzelfde.
Truus Oudendijk
Reageren? Truus@bente.net
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Onderhoud Aalsmeerbaan begin november

Deze week minder vluchten
per dag op Schiphol
Aalsmeer - Komende week neemt
het gemiddeld aantal vluchten op
Schiphol per dag verder af tot 630.
Ter vergelijk: in dezelfde week vorig jaar telde de luchthaven gemiddeld 1445 vluchten per dag.
Schiphol verwacht piekmomenten in de ochtend en avond: dan
kan mogelijk een tweede startof landingsbaan worden ingezet.
Welke banen worden gebruikt
hang af van het aanbod aan vliegverkeer en de weersomstandigheden.
Start- en landingspieken
In de week tot 25 oktober verwacht Schiphol wederom dat de
landingspiek in de ochtend en
avond wordt gevolgd door een
startpiek. Door weersomstandigheden en het actuele verkeers-

aanbod kunnen begin- en eindtijden van deze piekmomenten iets
afwijken. Startpieken zullen er ‘s
ochtends tussen 09.20 en 11.00
uur zijn en ’s avonds tussen 20.20
en 21.20 uur. Landingspieken worden ’s ochtends tussen 07.20 en
08.40 uur verwacht en ‘s avonds
tussen 18.40 en 20.00 uur.
Terugblik naar 5 tot 11 oktober
Deze week in oktober telde Schiphol gemiddeld 660 vluchten per
dag. De meeste vluchten zijn geland op of vertrokken vanaf de
Polderbaan en de Kaagbaan. De
Aalsmeerbaan is voornamelijk
ingezet als tweede landings- of
startbaan. Door werkzaamheden
aan taxibanen en op- en afritten
aan de zuidzijde van de Zwanenburgbaan was deze baan beperkt
inzetbaar. Hierdoor zijn de Buiten-

tenveldertbaan. Ook kan de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting meer in gebruik zijn. Welke
banen tijdens deze periode worden ingezet, hangt onder andere
af van de wind en andere weersomstandigheden.

Rubber verwijderen
Tijdens het onderhoud aan de
veldertbaan en de Schiphol-Oost- Aalsmeerbaan wordt het asfalt
baan vaker als tweede baan ge- hersteld, wordt de verlichting verbruikt. Door weersomstandighe- vangen waar dat nodig is en wordt
den is de Buitenveldertbaan ook het rubber dat vliegtuigbanden
ingezet als hoofdlandingsbaan. achterlaten bij de landing verwijDe Schiphol-Oostbaan is vijf keer derd. Het asfalt op een landingsgebruikt als tweede landings- baan is namelijk veel stroever dan
baan tijdens een piekmoment. Dit bijvoorbeeld het asfalt van de
kwam doordat er teveel dwars- snelweg. Als een vliegtuig landt
wind was om op de Buitenveldert- op een nieuwe laag asfalt, blijft
baan te landen.
er zo maar tien kilo (!) rubber achter op de baan. Naarmate de baan
Onderhoud Aalsmeerbaan
meer gebruikt is, wordt dat minDe Aalsmeerbaan gaat begin no- der. Dan blijft er gemiddeld nog
vember in onderhoud en is dan zo’n vier tot zes kilo rubber per
niet beschikbaar voor vliegver- landing ‘plakken’. Voor meer inforkeer. De werkzaamheden starten matie of vragen over het vliegverop maandagochtend 2 november keer tijdens de onderhoudswerkom 07.00 uur en duren tot zater- zaamheden kan contact opgenodagavond 7 november 19.00 uur. men worden met het Bewoners
Hierdoor verwacht Schiphol in de- Aanspreekpunt Schiphol via 020ze periode meer inzet van de Bui- 6015555 of via bezoekbas.nl.

Syrische familie en Eigen Haard

Brand, dode vissen en
oorlogstrauma’s
Aalsmeer - Het verhaal van fa- te Syrische gezin. En juist het lemilie Zin Alkhudari uit Aalsmeer ven zonder stroom is voor deOost is niet fijn. Pijnlijk zelfs. De ze familie een oorlogstrauma. In
laatste jaren kampt dit gezin met goed verstaanbaar Nederlands
elektriciteitsproblemen. De fami- vertelt de vader hoe moeilijk het
lie zat drie jaar achter elkaar een is om nu zijn gezin positief te lalangere periode zonder stroom; ten blijven. Een van de weinige
twaalf dagen, vijftien dagen en dingen waar ze plezier aan belenu weer veertien dagen. Onder ven is hun tropisch aquarium. Van
druk van de SP-hulpdienst uit de veertig vissen leven er nu nog
Amstelveen is het gelukt om Ei- een handje vol. Ook de inhoud
gen Haard de noodzakelijke repa- van hun vriezer is verwoest.
raties uit te laten voeren, naar ie- Eigen Haard woordvoerder Wim
dereen hoopt, nu definitief.
de Raad geeft toe dat er fouten
In 2018 brak er brand uit in de gemaakt zijn en zegt dat de wometerkast, een jaar later was er ningbouwcoöperatie
excuses
weer een grote storing en nu af- heeft aangeboden. Toch is het
gelopen 3 oktober was het weer verhaal niet af. De badkamer is
Aalsmeer - Absoluut Aalsmeer en de fractieleden ontvingen zij een zover. Dit keer was er veertien da- nog niet helemaal klaar en over
Total Copy Service Aalsmeer heb- mooie Kudelstaartse vlag. Op som- gen geen stroom. Man des hui- de vergoedingen wordt nog geben de Kudelstaartse vlag nieuw mige plekken werd de vlag gelijk zes Mahmoud zegt: “Mijn vrouw sproken.
leven ingeblazen. Dit initiatief in de mast gehesen. Het werd een krijgt daar ernstige gezondwordt mede gesteund door Frac- heerlijk tochtje op de fiets, goed heidsklachten van. Het is bijna A&K Thuis
tie Judith Keessen. De vlag die voor een blos op de wangen en niet voor te stellen dat in deze A&K Thuis verslaggevers Alaa
voor het 750 jarig bestaan van Ku- voor de lachspieren, maar boven- stroomtijd mensen zolang moe- Khalil en Mandy van der Zwaard
delstaart is gedrukt is in herpro- al inspirerend om verschillende ten leven zonder verwarming, tekende het hele verhaal op en
ductie gegaan. Tijdens het zwaaien ondernemers te spreken. Genoeg licht, koelkast, diepvries en een dit is vanaf vandaag te lezen in
met de Aalsmeerse vlag geduren- stof om over na te denken en ver- douche.” Toch is dat precies wat de nieuwste editie van het digide de Feestweek in september was der uit te werken tot acties.
de woningbouwvereniging ver- tale magazine. Aanvragen kan via
het een genot om door Aalsmeer
langde van dit in 2015 gevluch- www.aenkthuis.nl.
te rijden. “Om de saamhorigheid Vlag voor burgemeester
te vergroten willen wij nog meer En omdat de fractieleden zo lek- Van links naar rechts: Alaa Khalil van A&K Thuis, Vader Mahmoud en zoon
kleur geven aan onze gemeente ker op dreef waren fietsten ze nog Mohamed.
en deze keer Kudelstaart in het bij- even door om ook aan burgemeeszonder. Juist nu we veel thuis zijn, ter Gido Oude Kotte een vlag uit te
meer thuiswerken en vaker door reiken. De vlag werd dankbaar en
de buurt wandelen of fietsen”, al- spontaan in ontvangst genomen.
dus Absoluut Aalsmeer en fractie Absoluut Aalsmeer en Fractie JuJudith Keessen.
dith Keessen zijn verheugd met
de toezegging van burgemeesInspirerend tochtje
ter Oude Kotte om de KudelstaartAfgelopen zaterdag 17 oktober se vlag op belangrijke dagen voor
gingen de fractieleden op pad om Kudelstaart op het Raadhuis te hijeen aantal ondernemers en sport- sen. Te beginnen met 11 novemverenigingen in Kudelstaart een ber, start Carnaval. Houd vol, blijf
hart onder de riem te steken. Van vooral gezond en let op elkaar.

Initiatief fractie Absoluut Aalsmeer

Nieuw leven voor de
Kudelstaartse vlag!

Nog kleurrijke begonia’s
in de Seringenstraat
Aalsmeer - In de Seringenstraat
in het centrum bloeien nu half
oktober nog steeds de begonia’s
uitbundig. Ze zijn in het voorjaar
in bakken geplant door de bewonerscommissie. Ondanks dat de
meeste zomerbloeiers al gestopt
zijn met bloeien, blijven deze begoniarassen tot de winter stralen.
Er zijn prachtige kleuren te zien in
de straat, onder andere roze-wit,
geel, zalmroze, rood en oranje.

Zet je licht aan!

niet voor ons, maar voor je eigen
veiligheid”, aldus de politie. “Wanneer je geen verlichting op je fiets
Aalsmeer - Een nieuwe slogan hebt, kan je daar een bekeuring
hebben de politie en de ANWB voor krijgen van 55 euro. Wij dengelanceerd om meer bewustwor- ken dat je daar hele andere leuke
ding te krijgen voor zichtbaarheid dingen mee kunt doen. Denk aan
van fietsers: Zet je licht aan! “Ver- jezelf, denk aan je ouders en denk
lichting op je fiets hebben doe je aan je portemonnee.”

Volgen via livestream van gemeente

Machinepark en ArtZuid
in raadsvergadering
Aalsmeer - Op donderdag 29
oktober vindt de maandelijkse raadsvergadering plaats in de
burgerzaal van het Raadhuis. De
aanvang is 20.00 uur en voorzitter is burgemeester Gido Oude
Kotte. Er wordt gesproken over
het Machinepark, de nota grondbeleid 2020 komt aan de orde, er
wordt een budget van iets meer
dan 100.000 euro gevraagd voor
de uitvoering van het beeldend
kunstproject ArtZuid Aalsmeer
en doorlichting reserves staat
op de agenda. Een week later,

op donderdag 5 november, komt
de gemeenteraad opnieuw vanaf 20.00 uur bijeen. Voorzitter is
dan Ronald Fransen. Slechts één,
maar wel belangrijk, onderwerp
op de agenda: Programmabegroting 2021.
Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van
het coronavirus te beperken. De
vergadering is te volgen via de
livestream op de website van de
gemeente
(www.aalsmeer.nl)
en via het TV-kanaal van Radio
Aalsmeer.

Gigantische rotzooi in het parkje

Groep Irene maakt zich
nuttig op Stokkeland
Aalsmeer - Het Stokkeland is een
prachtig stukje natuur achter het
gezondheidscentrum, langs de
Stommeerkade. Het is een klein
bosrijk gebied, een avonturenparkje met boomstammetjes als
palen en banken. Kinderen kunnen er spelen, mensen kunnen
er doorheen wandelen, honden
kunnen er heerlijk uitrazen. Ook
voor de 8teromgroep van het
Ontmoetingscentrum in gebouw
Irene is het een doel op zich. “De
flinke wandeling ernaartoe is precies goed en bij mooi weer is het
fijn vertoeven. De zintuigen worden geprikkeld door de bomen
met kronkelige takken, de bolbloemen zoals de sneeuwklokjes, winteraconiet en kleine cyclamen. Omdat dit een plek is waar
de groep regelmatig komt wordt
het vanzelf een plek met waardevolle herinneringen. Kortom, een
park om graag te zijn”, aldus Ellen
Carels van de Ontmoetingsgroep
van Zorgcentrum Aelsmeer.
Afgelopen week troffen mensen
van de groep een gigantisch rotzooi in het park: blikjes, flesjes,
gebruikt toiletpapier, maandverband, tampons, gebruikte lachgasballonnen,
sigarettenpeuken, patatbakjes, ketchup, lucifers, halfuit gekouwde snoepjes
en zelfs een krat. “Het is niet uit te
leggen hoe een prachtig natuurgebied veranderd in een smerig
park waar geen mens meer wil
zijn, want ook dat werd duidelijk.
Omdat de mensen die voor dagbesteding Irene bezoeken afgelopen maandag de handen uit de
mouwen hebben gestoken om
alle troep op te ruimen, spraken
zij ook diverse passanten. Mensen durven vanaf schemertijd het

park niet meer in vanwege het intimiderende gezelschap dat zich
daar verschanst. Er schijnen daar
groepen mensen de avond en de
nacht door te brengen”, gaat Ellen verder.
Met negen man hebben de Irene
bezoekers op 1.5 meter afstand,
gewapend met handschoenen
en afvalzakken, het park doorgewerkt. “Op hoop van zegen, want
blijft dit park een hangplaats, dan
zal de rommel ook blijven. Blijven
de prullenbakken vol, dan geeft
dat aanleiding om afval te laten
liggen. Komt er geen gevolg vanuit de gemeente, dan stapelt het
afval zich op en blijft handhaving
weg uit dit gebied. Dan zal het
Stokkeland niet meer zo toegankelijk zijn voor inwoners die van
dit stukje natuur genieten.”
In het gemeentehuis werd niet
duidelijk waar de afvalzakken
achter konden blijven. Gelukkig was een medewerker van de
Meerlanden zo goed om de verzamelde afvalzakken mee te nemen. “Wij zijn benieuwd naar de
reactie vanuit de gemeente”, besluit Ellen Carels haar verhaal.

Fractie wil meer aandacht

Plantenactie CDA in week
tegen de eenzaamheid
Aalsmeer - In de week tegen de
eenzaamheid van 1 tot 8 oktober heeft het CDA mooie planten rondgebracht bij Zorgcentrum Aalsmeer, het Kloosterhof,
Mijnsheerlijckheid en Rozenholm om de oudere inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart te
laten weten dat ze niet vergeten
worden. Ook heeft de partij verschillende planten mogen bezorgen in opdracht van lieve vrienden of familie aan hun naasten.
Want alleen samen kan er gestreden worden tegen eenzaamheid.
Het CDA vindt het een bijzondere actie waarbij ook heftige verhalen verteld werden, zeker gezien de moeilijke tijd waarin veel
ouderen nu zitten en waarin de
eenzaamheid toch erg gevoeld
wordt. Met een bloemetje haalt
het CDA de eenzaamheid natuurlijk niet weg, maar het kan voor
sommigen wel extra fleurigheid
met zich mee brengen. Door een
bloemetje te geven wordt het gesprek vaak vanzelf gestart en dat
is vaak de eerste stap om eenzaamheid tegen te gaan.
Ouderen en jongeren
Na aanleiding van deze actie
heeft de CDA-fractie vragen gesteld aan het College van B&W
over eenzaamheid in Aalsmeer.

Zo wil de fractie weten waar inwoners of hun naasten terecht
kunnen als eenzaamheid optreedt en hoe het college er voor
gaat zorgen dat er meer aandacht
komt voor eenzaamheid, niet alleen voor ouderen maar ook voor
jongeren, helemaal gezien de
huidige coronacrisis waarbij fysiek contact voor vele onmogelijk
is. De fractie is in afwachting van
de antwoorden van het college.
Het CDA wil als laatste nog de
sponsors bedanken. Zonder hulp
van bedrijven had de actie niet
plaats kunnen vinden.
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De Schijnwerper op...

dagelijks de boodschappen gaan
doen. Ik was dat eerste jaar heel
uithuizig, want ik werd gek alleen
thuis, de muren kwamen op me
af. Op de zaak zei ik: geef mij maar
klusjes, maakt niet uit wat het is,
als ik maar wat kan doen. De
scherpe randjes gaan eraf, werd
mij verteld en dat is waar. Maar
het gemis blijft. Ik heb geleerd
om alleen te zijn en dat is niet altijd even makkelijk. Gelukkig heb
ik veel lieve mensen om mij heen.
Mijn zus belt mij ieder weekend,
is enerzijds fijn maar anderzijds met de vraag of ik wat te doen
ook confronterend, als ik een la- heb. De weekenden vind ik het
tje open trek kom ik nog steeds moeilijkst, maar als ik niks heb,
spullen van hem tegen. Ik vind creëer ik iets. Dan nodig ik vrienhet fijn om kleiner te gaan wonen dinnen uit om te komen kaarten.”
en neem een paar muziekinstrumenten van Jan mee, waar ik veel Gezellig klaverjassen, drankje erbij?
waarde aan hecht. Mijn oudste “Precies, ik heb twee kaartclubjes,
zoon Bart heeft vier kinderen. Hij een met vriendinnen en een met
heeft een heerlijk huis, maar wil zussen. Met de laatste hebben we
graag een grotere tuin. Na over- een pot gemaakt en daarvan zijn
leg met elkaar hebben we beslo- we dit jaar al twee keer op pad
ten dat hij in dit huis gaat wonen, geweest. We tennissen ook alle
ik vind het enorm fijn dat ‘ons’ vier en als we een weekend weg
gaan zoeken we een locatie waar
huis in de familie blijft.”
een tennisbaan bij is, in een omgeving waar we kunnen fietsen.
En wat ga jij doen?
“Ik wilde graag een klein huis, in Op ieder terrasje gaan we kaarhet centrum en ook nog aan het ten en we lachen wat af met zijn
water. Een onmogelijke wens zal vieren.”
je zeggen. Toch is dat gelukt. Dick
Ter Horst, was eigenaar van de Ben je nog betrokken
voormalige ark van Kreike, waar bij het bedrijf?
hij zelf in heeft gewoond gedu- “Ja, ik werk zo’n anderhalve dag in
rende de bouw van zijn huis. Er de week en dat vind ik fijn, want
was veel vraag naar zijn ark, maar het is gezellig op kantoor. Ik doe
hij heeft een samenwerkingsver- een deel van de administratie.
band met mijn zoons en hierdoor Het was altijd Jan’s wens om iets
zaten wij kort op de bal en kon- met zijn zoons op te bouwen en
den we snel schakelen. De ark dat is gelukt. Bart en Joost zijn in
was al helemaal opgeknapt, er is het vastgoed doorgegaan en ze
een prachtige tuin bij en ik hoef doen het geweldig. Ze vullen elmaar een paar kleine aanpassin- kaar heel goed aan. Sinds een
gen te doen. Begin volgend jaar paar jaar is neef Hein erbij gekokan ik erin, ik ben er super blij men. Ze zijn met zijn drieën een
mooi team. Ik ben super trots op
mee.”
die mannen.”
Je hebt de afgelopen jaren een
Ans, op wie wil jij de
heftige tijd meegemaakt, hoe ben
schijnwerper richten?
je die doorgekomen?
“Het eerste jaar na Jan’s overlij- “Ineke en Wil Loogman, zij orgaden was heel lastig. Het liefst ga niseren al drie jaar de kerstlunch
je met je hoofd onder de dekens voor ouderen in Aalsmeer. Dat is
zitten, maar dat werkt niet. Ik heb altijd heel gezellig en een groot
tegen mijzelf gezegd: Ans, een succes. Ik ben benieuwd wat dit
schop onder je kont, aan de gang. jaar de mogelijkheden zijn, nu ze
Ik ben gelijk gaan wandelen met te maken hebben met corona.”
Boris, intensief gaan sporten en Door Truus Oudendijk

Ans Leliveld: “Aalsmeer
bevalt me prima”

Aalsmeer - Aalsmeer en Leliveld
zijn een begrip en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze
week wordt op verzoek van Jon
Luling de schijnwerper gericht op
Ans Leliveld, vrouw van de helaas
veel te vroeg overleden Jan.
Wat betekent Aalsmeer voor haar?
“Wij komen oorspronkelijk uit
Nieuwveen, daar is Jan geboren.
We zijn naar Aalsmeer gekomen
om dichter bij ons bedrijf te wonen. We hadden wel besloten te
verhuizen als de kinderen nog
op de basisschool zitten. Toen
we deze locatie gevonden hadden hebben we hier een huis laten bouwen. Aalsmeer bevalt prima. Ik heb hier mijn leven opgebouwd, de kinderen zijn er opge-

groeid en ze wonen nu op loopafstand bij me vandaan. Ik zal niet
zo gauw uit Aalsmeer vertrekken.
Toch komt er wel verandering in
mijn situatie, want ik ga verhuizen.”
Wat spannend! Vertel...
“Toen Jan overleed, besloot ik dat
ik hier niet tot m’n 70e wilde blijven wonen, omdat het voor mij
alleen veel te groot is. Wel heb ik
altijd gezegd dat ik alleen een volgende stap wilde maken op het
moment dat er een huis/appartement op m’n pad komt waar ik
helemaal verliefd op zou worden.
Dit heb ik inmiddels gevonden
en ik kan niet wachten om hier
te gaan wonen. Het huis waar ik
nu woon ademt nog naar Jan, dit

Lockdowns door corona en Brexit

Onzekerheden bloemenen plantenexport
Aalsmeer - De Nederlandse bloemen- en plantenexport bevond
zich de laatste paar maanden in
een fase van herstel. Dit maakt
de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten
(VGB) bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata tot
en met september. De exportwaarde van snijbloemen kromp
met 8% en komt uit op 2,7 miljard
euro. De planten deden het beduidend beter met een groei van
2% naar 1,9 miljard euro.
Het verlies is daarmee teruggebracht van 500 miljoen euro begin dit jaar naar 200 miljoen eu-

Franse komedie en Pools
drama in de bioscoop
Amstelland - Vanaf donderdag gen komt Antoinette zichzelf te22 oktober weer twee nieuwe gen. Herkenbaar, wrang en hilafilms in Cinema Amstelveen.
risch tegelijk.
Antoinette dans les Cévennes
Antoinette is een schooljuf die
uitkijkt naar de geplande romantische week met haar geheime
minnaar Vladimir. Hij laat het echter afweten, omdat zijn vrouw
een wandelvakantie heeft geboekt in de Cevennen in ZuidFrankrijk. Antoinette besluit haar
geliefde achterna te reizen. Een
hoofdrol in de film is weggelegd
voor Patrick, de koppige ezel die
Antoinette vergezelt op haar bijzondere avontuur. ‘Antoinette
dans les Cévennes’ maakte deel
uit van de officiële selectie van
Cannes 2020. In de prachtige ber-

Helaas geen bazaar, wel
een inzamelingsactie

Corpus Christo
De twintigjarige jeugddelinquent
Daniel droomt van een leven als
priester, maar door zijn strafblad
zit dat er niet in. Tot hij per toeval
wordt aangezien voor een priester en hij toch zijn kans krijgt. Gigantische hit in eigen land (Polen) en genomineerd voor een
Oscar. Verder zijn de volgende
films nog te zien: Made int Italy,
Deux, en The Personal History of
David Copperfield. De jeugd kan
genieten van Jackie en Oopje en
Bigfoot Family. Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor alle tijden,
data en tickets.

Amstelveens Poppentheater

Meneer Beer is verliefd

Amstelland - Beer is verliefd op
Hilde, een prachtig berinnetje,
maar hij durft het haar niet te verBeroepsopleiding in Tanzania
tellen. Beer vindt zichzelf niets
En in Shirati steunt de Doops- bijzonders en veel te gewoon.
gezinde Gemeente een be- Misschien kan hij indruk op Hilde
roepsopleiding voor jonge men- maken als hij een dure zonnebril,
sen. Volgens Leo Bakker en Jo- een mobiel met internet-abonnelande Amorison is dat hard no- ment en een auto heeft? En zichdig, want er zijn maar heel wei- zelf Meneer Beer noemt? Of als hij
nig fondsen. “De school wordt er- Hilde een mooie ketting geeft?
kend door de overheid van Tan- Maar daarvoor moet hij wel veel
zania, maar krijgt geen enkele fi- geld lenen bij Meneer Mens.
nanciële steun. Toch is het de Meneer Beer moet al dat geleenhuisnummer! Het eerste deel ‘Ba- enige beroepsopleiding in een de geld natuurlijk ook terug betazargevoel 2020’ is belangrijk voor groot gebied waar 300.000 men- len. En dat wordt een probleem.
de penningmeester, zodat het sen wonen, waarvan de helft on- Een probleem dat hij helemaal
goed apart gehouden kan wor- der de 18 jaar oud is”, aldus Leo zelf moet oplossen. Een ding
den. En het tweede deel (tele- en Jolande. Er wordt concreet ac- weet meneer Beer straks heel zefoonnummer, postcode en huis- tie gevoerd voor de training van ker, voor niets gaat de zon op!
nummer) is voor de gevers heel een docent, leerboeken, enke- Een voorstelling over omgaan
belangrijk, want daarmee maken le cruciale gereedschappen en met geld, op een originele en
zij kans op het winnen van een een laptop. Voor meer informatie aansprekende wijze gevisualiaantal heel leuke en mooie prij- over deze twee doelen kan geke- seerd en mede mogelijk gemaakt
zen, waaronder een kleine quilt ken worden op de website: www.
dgaalsmeer.nl. Voor beide goede
en een fairtrade mand.
doelen wordt verdubbeling van
de opbrengst aangevraagd bij de
Naaischool in Congo
Ondanks dat Nederland te ma- stichting OSA (Ontwikkelingssaken heeft met een groot pro- menwerking Aalsmeer).
bleem rond Covid 19, is de wereld groter en zijn er overal pro- Livestream-uitzending
blemen. En ook die problemen Aalsmeer moet dit jaar de baverdienen aandacht en onder- zaar missen, maar op de oorGoede doelen in coronatijd
steuning. Daarom gaat de gehe- spronkelijke bazaardatum, zater- Aalsmeer - “Ik liep voor het GeWat wel gedaan kan worden lijkt le opbrengst van dit bazaar-al- dag 14 november, komt er een zondheidscentrum langs en zag
niet echt op een ‘normale bazaar’. ternatief naar twee goede doelen livestream-uitzending van deze het bordje ‘Niet Roken’. Ik draaiMaar het zou mooi zijn als er toch waar de Doopsgezinde Gemeen- actie. De uitzending start op de de me om en dacht: Maar wel je
geld ingezameld kan worden voor te Aalsmeer al langer goede ban- vertrouwde begintijd van 10.30 nek breken. Het trottoir hier en
een beperkt aantal goede doelen. den mee heeft: Het openen van uur. En in die uitzending zullen voor het gemeentehuis is al enige
Het idee is nu een online collecte, een naaischool in Mikondo (Con- de prijswinnaars getrokken wor- tijd gedeeltelijk open gebroken.
maar met ‘bazaargevoel’. Het zou go) en naar de Kisare Vocational den van de te verloten prijzen. Waarom duurt dit zo lang? Verder
fantastisch zijn als vele dorpsge- Open School in Shirati (Tanzania). Tevens zal op die dag de bazaar- is de bestrating bij de afvalbaknoten hieraan willen bijdragen.
In Mikondo wil Mieke Rang van film van een aantal jaren terug via ken zo verzakt dat ik mij afvraag
de ‘Vrienden van Mikondo’ kwets- de website van de Doopsgezinde wanneer dit fout gaat of moeten
Doe een gift en win een prijs
bare jonge meisjes op korte ter- Gemeente te zien zijn. Dit alles is er eerst ongelukken gebeuren?”
Met het doen van een directe do- mijn helpen autonoom te worden te bekijken via de website: www. Een schrijven met foto’s van Paul
natie maakt u kans op het winnen in een wereld vol gevaren, zeker dgaalsmeer.nl. De Doopsgezinde Haller Senior uit de Rozenstraat.
van een aantal leuke en mooie nu de armoede en honger door Gemeente Aalsmeer vertrouwt er Uiteraard de gemeente om opprijzen. Vanaf heden tot en met het coronavirus om zich heen op dat met elkaar toch iets goeds heldering gevraagd, want het
woensdag 11 november wordt grijpen. “Het gaat bij zo’n naai- en gezelligs ‘op gepaste afstand ziet er inderdaad niet uit (zandaan allen gevraagd om een direc- school om korte trainingen van van elkaar’ georganiseerd kan gleuf, omgevallen pylonen, loste gift over te maken op de bank- drie maanden, waarna de leerlin- worden met hopelijk ook nog se stenen), al zeker twee weken!
rekening van de Doopsgezinde gen met het behaalde certificaat, een mooi resultaat! Voor extra in- Het antwoord: “Het gaat hier om
Gemeente Aalsmeer: NL47 RA- erkend door het Ministerie van formatie: Elise Moolhuijsen-Eve- een glasvezel aansluiting voor de
BO 0300 1219 62. Graag met ver- Onderwijs, kunnen gaan werken leens: 06-28644125, Nelleke de doktersposten. Er gaat contact
melding van: ‘Bazargevoel 2020’ bij een naaiatelier en daar verder Graaff-Wies: 06-40918974 of Jaap opgenomen worden met de straen telefoonnummer, postcode en leren in de praktijk.”
tenmakers wanneer het dicht gevan Leeuwen: 06-22280420.

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

ro tot en met september. “Echter brengt de tweede coronagolf
met oog op nieuwe lockdowns
in exportlanden en de Brexit extra onzekerheden met zich mee”,
stelt directeur Matthijs Mesken
van de VGB.
Kijk voor meer informatie over de
impact van de coronacrisis op de
exportwaarde per land en mogelijke impact van Brexit op de sierteelt de website van de VGB (FloraFlits). Zowel Matthijs Mesken
(directeur VGB) als Wesley van
den Berg (manager Floridata) zijn
aan het woord om een toelichting te geven.

door de Rabobank. Voor iedereen
vanaf 6 jaar. Te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag
25 oktober om 14.30 uur. Toegangsprijs: 9 euro. Reserveren
kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, info@amstelveenspoppentheater.nl of via 0206450439. Maximum aan zitplaatsen: 30.

Trottoir ligt al enige tijd deels open

Glasvezel-aansluiting
voor de doktersposten

Aalsmeer - Het is genoegzaam
bekend: dit is een bijzonder jaar,
gedomineerd door het alom aanwezige coronavirus. De gevolgen van dit virus zijn overweldigend. Op wereldschaal is het
slechts een voetnoot, maar voor
de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer is het dat niet: De jaarlijkse bazaar op zaterdag 14 november gaat hierdoor deze keer
niet door! “En dat is voor het eerst
sinds we er ooit, lang geleden in
1975 mee begonnen zijn”, aldus
de Bazaarcommissie. Wat doe je
dan als je geen bazaar hoeft voor
te bereiden? Dat was een ongemakkelijke vraag, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Want als er dit jaar geen bazaar plaats kan vinden, wat mag
dan wel? Niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden,
een mooie uitdaging dus!

straat gaat/kan worden.”
Weet u/jij nu dat er dus binnenkort geen ‘gaten’ meer zijn én
dat de doktersposten per (nieuwe) mail bereikbaar zijn. Dubbel
nieuws!
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Bibliotheken helpen bij
installatie corona-app
Aalsmeer - Al meer dan 3,2 miljoen mensen hebben de CoronaMelder-app gedownload. De
app informeert je als je mogelijk
bent besmet met het coronavirus. Zo kun je voorkomen dat je
onbewust een ander besmet. Als
je het installeren van de app lastig vindt, kun je in de meeste bibliotheken hulp krijgen. Ook kun
je de DigiHulplijn bellen. Zo kan
iedereen met een geschikte telefoon CoronaMelder downloaden.
Het gebruik van de app is altijd
vrijwillig.

Hoe werkt CoronaMelder?
De app stuurt je een melding als
je langer dan 15 minuten dicht
bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus
blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was
en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de
app welke maatregelen je kan nemen en of je je kan laten testen.
Zo weet je na een melding dat je
meer kans hebt om besmet te zijn
en kun je voorkomen dat je onbe-

Weer een mooi uitzicht!

Bewoners Rozenholm blij
met nieuwe planten

wust een ander besmet. Want je
kunt het coronavirus al doorgeven, voordat je je ziek voelt.
Hulplijnen
Voor meer informatie over CoronaMelder, bijvoorbeeld over privacy, de techniek of de veiligheid, kun je kijken op www.coronamelder.nl. Voor vragen over
de app zelf, kun je ook gratis bellen met de medewerkers van de
Helpdesk CoronaMelder op 08001280. Deze helpdesk is elke dag
geopend van 8.00 tot 20.00 uur.
Vind je het installeren van de app
lastig, maar lukt het niet om bij
een bibliotheek langs te gaan? Je
kan ook de DigiHulplijn bellen op
0800-1508. De DigiHulplijn is elke
werkdag bereikbaar van 9.00 tot
17.00 uur. De ervaren vrijwilligers
helpen je met alle plezier en geduld bij het stap voor stap installeren van de app. Ze kunnen je
ook helpen met het gebruik van
je computer, laptop, smartphone
of tablet. Bijvoorbeeld bij het videobellen, een onbekende melding op je scherm of het aanmaken van een e-mailadres.

Vrijwilligers blijven actief

Historische Tuin sluit dit
seizoen eerder
Aalsmeer - Naar aanleiding van
de nieuwe corona-maatregelen
heeft de Historische Tuin besloten om het museum dit jaar twee
weken eerder te sluiten. Afgelopen donderdag 15 oktober is het
tuinbouwmuseum dicht gegaan
voor publiek. “Hoe jammer ook,
onder de huidige omstandigheden, inclusief de verplichte sluiting van het Tuinhuis, vinden wij

het beter om het seizoen te beeindigen”, aldus het bestuur.
Natuurlijk blijven de medewerkers en vrijwilligers van de Historische Tuin wel actief om het museum winterklaar te maken. “Hopelijk kunnen wij over enige tijd
weer mooie activiteiten organiseren. We houden je op de hoogte”, besluit het bestuur in haar bericht.

Naast veiligheid ook contact belangrijk

Weer bezoek mogelijk in
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Goed nieuws voor bezoek in Zorgcentrum Aelsmeer.
Omdat naast veiligheid ook het
contact met naasten belangrijk
is, heeft het ouderentehuis aan
het Molenpad afgelopen vrijdag
16 oktober bezoek weer mogelijk gemaakt. Per dag mag iedere
bewoner weer één bezoeker op
de eigen kamer ontvangen. Bezoek draagt een mondneusmasker en houdt minstens 1,5 meter afstand. Ook wordt registratie bij de receptie gevraagd. Alle bewoners blijven op de eigen afdeling. Wanneer een beplantje bezorgd worden. Het re- woner positief getest is, wordt
keningnummer is: NL04 RABO aan het bezoek gevraagd telefo0380139588 ten name van S.W.
Maarse. De actie loopt tot en met
vrijdag 23 oktober en op zaterdag 24 oktober gaan de scouts de
plantjes uitleveren. Hulp van inwoners is hard nodig. Voor Tiflo
om nieuw spelmateriaal aan te
kunnen schaffen en de boten te
onderhouden, maar zeker ook
voor de ouderen die veelal alleen
thuis zitten. Kijk op www.tiflo.nl Amstelland - De nieuwe coronaen/of op facebook en instagram maatregelen zorgen ook bij Partiof stuur een mail naar pba@tiflo. cipe Amstelland voor aanpassinnl. Volgend jaar hopen de leden gen. De maatregelen zijn gericht
weer gezellig langs de deuren te op het beperken van contacten
en het verminderen van reisbegaan.
wegingen. Tegelijkertijd gaf minister De Jonge aan dat hulpverlening niet moet stoppen. Op basis hiervan is bepaald welke activiteiten wel zo goed als mogelijk
door moeten gaan en welke activiteiten de komende vier weken
helaas niet plaats kunnen vinden.
Door gaan de ontmoetingsgroepen, open inloop, spreekuren,
fingerstyle, bossa nova en folk huisbezoeken, financieel café,
zijn te horen. Gitaarvirtuoos Lulo trainingen maatschappelijk werk,
Reinhardt speelt wereldmuziek, echtscheidingsspreekuur, afgifte
latin swing en werd opgevoed en rondbrengen van maaltijden
in de Sinti-traditie. De 21-jarige en persoonsalarmering.
Alexandr Misko is een opvallen- Participe Amstelland stopt met
de naam in een nieuwe genera- cursussen en recreatieve activitie energieke ‘fingerstyle’ gitaristen. Yuliya Lonskaya specialiseert
zichzelf doorgaans in folk en bossa nova en Stephanie Jones staat
bekend als een innovatief klassieke gitarist. Verschillende achtergronden komen samen tijdens
Night of the Guitars. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar
via www.duycker.nl
Aalsmeerderbrug - Sinds de heropening op D-Day (6 juni) heeft
een groot aantal bezoekers het
Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ‘40-’45 bezocht. Bezoekers kunnen nog steeds op een
veilige manier Fort Aalsmeer binnen stappen, mits zij zich aan de
nieuwe regels houden: Alle bezoekers moeten een mondkap-

Koop een plant en steun ouderen

Tiflo houdt plantenactie
dit jaar online
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
24 oktober vindt de 59e editie
plaats van de jaarlijkse plantenactie van scoutingvereniging Tiflo.
Normaal gaan de leden van deze Aalsmeerse vereniging langs
de deuren om plantjes te verkopen. Dat zit er door het coronavirus nu niet in. Maar niets doen
is gen optie, vinden ze bij Tiflo en
dus heeft de commissie een alternatief bedacht. Mensen kunnen
het bedrag van een plantje overmaken waarna Tiflo de plantjes
bezorgd bij ouderen in Aalsmeer
en Kudelstaart. Voor elke 4 euro die overgemaakt wordt op
de rekening van Tiflo, kan er een

Ode aan de klassieke gitaar

Night of the Guitars in
poppodium Duycker
Hoofddorp - Op zaterdag 24 oktober vanaf 20.00 uur brengen
Lulo Reinhardt, Stephanie Jones,
Alexandr Misko en Yuliya Lonskaya een ode aan de klassieke
gitaar met de show Night of the
Guitars in poppodium Duycker in
Hoofddorp.
Vier prijswinnende gitaristen, diverse genres en toch samen op
het podium om muzikale ideeen uit te wisselen, samen te spelen en te verrassen met improvisaties. Het publiek kan innovatieve klassieke gitaarmuziek verwachten met uitstapjes naar latin
swing, gypsie en tango. Maar ook

nisch een afspraak te maken, zodat de zorgmedewerker de bezoeker kan helpen om beschermende kleding aan te doen. Het
Ontmoetingscentrum Irene en
de inloop in Rijsenhout organiseren voorlopig alleen dagbesteding op afspraak. Wijkpunt Voor
Elkaer in Kudelstaart is geheel gesloten, er worden geen activiteiten georganiseerd en geen maaltijden geserveerd in het restaurant. Zelfstandig wonende ouderen kunnen gebruik maken van
Tafeltje Dek Je. Meer informatie
over deze maaltijdvoorziening is
te vinden op www.zorgcentrumaelsmeer.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 15
oktober zijn de vier grote vaste
plantenbakken aan de voorzijde van de gevel (de straatkant)
van Verpleeghuis Rozenholm gevuld met mooie vaste planten. De
bewoners, die hun kamer aan de
straatkant hebben, kijken op de
plantenbakken uit. Helaas was er
van de oude beplanting niet veel
meer over. Er stonden onder andere buxusbollen, maar die zijn
de afgelopen jaren opgepeuzeld
door vraatzuchtige buxusrupsen.
De wens van de bewoners was
nieuwe planten voor de bakken.
Helaas kunnen door de steeds
krapper wordende budgetten
en bezuinigingen in de ouderenzorg, maar ook door de extra kosten die de coronacrisis met zich
meebrengt, dit soort wensen niet
uit de normale middelen worden
betaald.

Sponsoring
De bewoners hebben via een vrijwilliger een verzoek voor sponsoring van planten gemaild aan
tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier
Aalsmeer. De bedrijfsleidster van
Ranzijn stuurde een hartverwarmende mail terug: “Ik wil jullie
graag helpen met het opknappen
van de plantenbakken voor jullie
verpleeghuis, zodat de bewoners
weer een mooi uitzicht hebben.
Wij sponsoren de planten en de
tuinaarde voor jullie.” Een medewerker van Ranzijn heeft advies
gegeven over welke planten geschikt zijn voor de plantenbakken. Uit de bakken moest eerst
nog een laag oude grond afgevoerd worden. Hovenier Ernst
Buskermolen heeft dit voor zijn

rekening genomen. Het onderhoud van de plantenbakken gaat
worden verzorgd door vrijwilligers.
De bewoners en medewerkers
van Rozenholm zijn dankbaar en
blij voor dit lieve gebaar. Het zijn
juist deze extraatjes die het hem
doen. Zeker in deze periode. Hoe
fijn is het nu dat zij weer zicht
hebben op mooie en fleurige
planten! Geweldig dat plaatselijke middenstanders de bewoners
van Verpleeghuis Rozenholm een
warm hart toedragen!
Al 25 jaar
Verpleeghuis Rozenholm, gevestigd aan Molenpad 4, ligt midden
in de levendige dorpskern van
Aalsmeer. In november bestaat
de locatie alweer 25 jaar. Men
kijkt aan de achterkant uit op de
Historische Tuin en de Brandewijnsloot. Vooral in de zomer is
er veel te zien. Aan de voorkant is
er ook altijd wat te beleven, met
een komen en gaan van winkelend publiek. Rozenholm behoort
tot de woonlocaties van stichting
Amstelring in de regio Amstelland Meerlanden.

Geen koffie-ochtenden, wel spreekuren

Coronamaatregelen en
Participe Amstelland
teiten, zoals biljarten, koffie-ochtenden, koersbal, bingo, wijkontbijt, open tafels en filmavonden. Wijkcentra blijven alleen geopend voor de activiteiten die
doorgaan. De horecafunctie sluit
echter, men kan niet meer binnenlopen voor bijvoorbeeld een
kopje koffie.
Luisterend oor
Er zijn veel zorgen door corona.
Mensen hebben behoefte aan
een luisterend oor, omdat ze eenzaam zijn of omdat de financiële
situatie voor spanningen zorgt,
de onzekerheid over de toekomst
te groot is. Wilt u/jij daarover praten? Professionals van Participe Amstelland staan klaar. Neem
contact op via 020-5430 440 of
via team.amstelveen@participe.
nu.

Corona-preventie

Watertoren sluit deuren
Aalsmeer - De openstellingsmiddagen van de Aalsmeerse watertoren waren voor deze maand oktober al gepland en voorbereid,
maar het bestuur van de beheersstichting heeft besloten om de
komende periode de deur te sluiten voor het geïnteresseerde publiek. Reden zijn de aangescherpte maatregelen door de overheid uit het oogpunt van de corona preventie. De bezoekmiddagen zijn uitermate populair

de laatste tijd en hierdoor wordt
het moeilijker de ontstane samenkomsten uit de weg te gaan
en de 1,5 meter afstand te waarborgen. Zodra er weer gunstigere ontwikkelingen komen met de
hieraan gekoppelde (aangepaste) maatregelen, wordt bekeken
of de openstellingen weer gepland kunnen worden. Informatie over Aalsmeers unieke monument is te vinden op de website
www.aalsmeer-watertoren.nl

voor die dag zijn. De vrijwilligers
dragen allen mond- en neusbescherming. Bezoekers kunnen
door de eenrichtingsverkeer route te volgen de geëxposeerde objecten bewonderen, waarbij de
vrijwilligers op minimaal 1,5 meter afstand informatie verstrekken. Het museum is op zaterdag
en tweede zondag van de maand

geopend van 11.00 tot 16.00 uur
en is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het
werk van het Crash luchtoorlogen verzetsmuseum ’40- ‘45 op de
website (www.crash40-45.nl), Instagram of Facebook.

Nieuwe regels: Mondkapje verplicht!

Eénrichtingsroute en 1,5
meter in Crash Museum
je dragen, bij weigering wordt de
bezoeker de toegang tot het museum ontzegd. Er worden tot 11
oktober maximaal 10 toehoorders per lezing per sessie toegelaten. De Crash Mess, het café, is
tot 11 november gesloten voor
publiek. Crash gaat op de tweede zondag van de maand slechts
dan open als er aanmeldingen
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Wethouder Alink: “Ik schrik hiervan”

196 Coronabesmettingen
erbij in Aalsmeer

Bloeiende (hoge) rozen in de voortuinen op gemeentegrond.

Gemeente belooft beter/aanpassing

Bewoners: Verloedering
rond flat Galvanistraat
Kudelstaart - De bewoners van
de flat in de Galvanistraat in Kudelstaart zijn het meer dan zat.
“De Gemeente en de Meerlanden zijn schuldig aan de verloedering van de flat”, laat Rini Klijn
namens nagenoeg alle bewoners weten. Allen willen actie en
hopen dat de Gemeente en de
Meerlanden hun taken nu eens
serieus gaan uitvoeren. “De voortuinen zijn van de gemeente en
de beplanting groeit tot de eerste verdieping. Daardoor geeft
het een reuze rommelig gezicht”,
aldus de bewoners. Ook rommelig en gevaarlijk is de plek waar de
papiercontainers staan. “In februari 2020 is er een vergadering geweest omtrent de papiercontainers. Dit is een jongerenflat en zij
bestellen veel op internet. Daardoor is er veel verpakkingsmateriaal, dat moest in een paar blauwe bakken, wat dus niet ging. De
Meerlanden beloofde ons toen
om grote zwarte containers te
plaatsen en die iedere derde vrijdag van de maand te legen. Dat
is zegge en schrijven één maand
goed gegaan en voor de rest
moesten wij iedere maand bellen”, aldus Rini Klijn. “Teveel papier is ook erg brandgevaarlijk. In
het voorhalletje, waar de containers nu staan, is het plafond van
hout. Een lucifer erbij en de flat
staat in brand.” Volgens de bewoners zijn verder de ondergrondse
containers zeker eens in de week
wel stuk. “Dan komen de mensen
met hun afval beneden en kunnen zij het niet kwijt. En weer mee
omhoog slepen van de afvalzakken gebeurt niet. Er zit geen lift in
de flat, dus je bent al blij als het
beneden is”, legt Rini uit. “Dan
wordt er weer naar de Meerlanden gebeld. Met een beetje geluk
komt er twee dagen later iemand
om het te maken. Al die tijd staan
de zakken naast de containers
(en de vogels, ratten en muizen

zijn weer blij). Als het waait ligt de
hele straat bezaait met troep”, besluit Klijn.
Groenonderhoud
Uiteraard is bij de gemeente om
opheldering gevraagd. Woongenot is belangrijk, zeker nu iedereen meer aan huis gebonden is
door het coronavirus: “Ten aanzien van het groen heeft de gemeente tot deze week geen meldingen ontvangen. Collega’s hebben gisteren gesproken met de
bewoonster en uitleg gegeven
over het groenonderhoud van de
perkjes. Het snoeien van de rozen
gebeurt, net als in de rest van de
gemeente, in februari/maart. Om
de buurt op te fleuren zijn dit jaar
bollenvelden geplant en plantvakken vernieuwd. Ook is verteld
waar men met welke klacht terecht kan. Mocht er bijvoorbeeld
in de tussentijd sprake zijn van
overhangend groen, kunnen wij
daar actie op ondernemen”, aldus
de communicatieadviseur van de
wethouder in de uitleg.
Papiercontainers
“Ten aanzien van de papiercontainers zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met onder andere Eigen Haard en Participe.
De situatie is inderdaad onveilig.
Vanaf december wordt daarom
gekozen voor een andere manier
van inzamelen. Bewoners worden hierover binnenkort geïnformeerd.”
Restvuil
En, wat betreft de containers: “De
laatste melding van een kapotte container op deze locatie dateert van eind mei. Mogelijk levert de gedeeltelijke lockdown
extra restafval op. Dit betekent
dat de containers weer sneller vol
zijn. Met Meerlanden is afgesproken dat zij de containers weer vaker gaan legen.”

De papiercontainers bij de ingang van de flat.

Met volle ondergrondse containers voor afval hebben de bewoners van
de Galvanistraat (ook) te maken. Er gaat nu vaker geleegd worden.

Aalsmeer - Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft
massaal stijgen. Dagelijks bijna 8.000 of meer Nederlanders
die positief getest worden. Afgelopen dinsdag 20 oktober was
het aantal nieuwe besmettingen
liefst 8011. In een week tijd zijn er
55.587 nieuwe positieve testen bij
het RIVM gemeld. Er liggen 1859
coronapatiënten in ziekenhuizen,
van wie 419 op de IC. In totaal
zijn er nu 6814 bevestigde coronapatiënten overleden aan het
virus. De cijfers van de wekelijkse bekendmaking. De meest gemelde besmettingen worden dagelijks geconstateerd in Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en
Den Haag. Er worden nog strengere regels verwacht in de Veiligheidsregio Amsterdam waar
ook Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn onder vallen. De cijfers qua
besmettingen in Aalsmeer zijn,
net als vorige week, hoog. Er zijn
in de periode van 7 tot 20 oktober 196 nieuwe besmette inwoners bijgekomen (per 100.000:
615,2). Er zijn opnieuw geen inwoners uit Aalsmeer opgenomen

in het ziekenhuis, er is wel 1 overledene te betreuren. Wethouder
Wilma Alink op twitter afgelopen
zondag 18 oktober: “Vandaag in
Aalsmeer 22 nieuwe positieve
besmettingen erbij. Ik schrik ervan en hoop dat we ons allemaal
houden aan de voorschriften om
het aantal weer naar beneden te
krijgen.”
Uithoorn en Amstelveen
In Uithoorn zijn er 174 besmettingen bijgekomen (per 100.000:
590,3) en in Amstelveen 569 (per
100.000: 620,7). Er zijn geen Uithoornaars opgenomen in het ziekenhuis en er is niemand overleden. In Amstelveen zijn 3 besmette inwoners naar het ziekenhuis
vervoerd, 2 Amstelveners zijn
overleden aan het coronavirus.

Een week de tijd om te speuren

Op zoek naar pompoenen
in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer - Vanaf aanstaande zaterdag 24 oktober kunnen kinderen op zoek gaan naar pompoenen in Aalsmeer Centrum.
Het is inmiddels een traditie van
het Ondernemersfonds Meer
Afstand en handen wassen
De coronamaatregelen blijven Aalsmeer dat in de herfst een
dus onverminderd van kracht: pompoenenspeurtocht georgaHoud 1,5 meter afstand, was re- niseerd wordt, al krijgen de kingelmatig de handen, blijf bij ver- deren in tegenstelling tot eerdekoudheidsklachten thuis en re jaren nu een week de tijd om
draag een mondkapje in publie- te speuren. De pompoenen met
daarop een letter zijn in 15 etake openbare gelegenheden.
lages te vinden tot en met zaterdag 31 oktober. Verzamel alle letters en maak daar een woord/
zin van. Tip: start op de Stationsweg en wandel richting de Zijdstraat. Vergeet dan ook het Raadhuisplein, het Molenplein en een
stukje Dorpsstraat niet. Wie weet
liggen daar ook nog pompoenen. Heb je alle 15 letters gevonden, weet je wat er gezocht wordt
en ben je niet ouder dan 13 jaar?
Mail je antwoord dan naar info@
meeraalsmeer.nl.

maakt worden met hele mooie
prijzen, waaronder een te gekke
hoofdprijs: vier toegangskaarten
voor de Winter Efteling. Maar ook
de andere prijzen, afkomstig van
ondernemers uit Aalsmeer Centrum, zijn de moeite waard om te
winnen. Zo kun je met vier personen pannenkoeken gaan eten bij
het Wapen van Aalsmeer (nadat
ze weer open mogen), een kledingcheque van Shoeby winnen
of een sieraad van Sparnaaij Juweliers, een boekenbon van het
Boekhuis, een cadeaubon van
Bruna Aalsmeer, een Tony Chocolonely pakket van de Wereldwinkel, een lekker taartje van Vooges
of een cadeaubon van Jips Winkeltje. En je maakt ook kans op
een verwenmomentje in de stoel
bij Iris & Iris met een speciale kinderbehandeling.

Halloween-foto
En alsof dat nog niet genoeg is,
kunnen kinderen tot 18 jaar nog
meer winnen deze herfst vanToegangskaarten Efteling
af zondag 1 november. Daarvoor
Uit alle goede antwoorden wor- moeten ze hun gekste, engste of
den tien briefjes getrokken op mooiste Halloween-foto insturen.
maandag 2 november. Er gaan Maar daarover volgende week
totaal tien prijswinnaars blij ge- meer.

Horeca-actie met lezers

Westeinder Adviesgroep
feliciteert prijswinnaars
Aalsmeer - Door de uitbraak van
het coronavirus braken er met
name voor ondernemers in het
midden en kleinbedrijf zware tijden aan, dit ondanks tal van overheidssteunmaatregelen. Westeinder Adviesgroep is een sterk en
onafhankelijk financieel adviesbureau in de regio en zeer betrokken bij deze ondernemers.
Het was voor hen de aanleiding,
middels een paginagrote advertentie in deze krant, om gezamenlijk met de lezers de lokale middenstand, die tevens voor
veel werkgelegenheid zorgt, te
ondersteunen middels een actie.
De Westeinder Adviesgroep heeft
zich hierbij gericht op de horecabranche. In de afgelopen periode hebben vele sympathisanten
de oproep ter harte genomen en
zijn (extra) uit eten geweest. Vervolgens konden de sympathisanten op de website van de Westeinder Adviesgroep zich inschrijven voor deelname aan de actie.
Hiermee maakten zij kans op een

dinercheque ter waarde van 100
euro te besteden bij de restauranthouder waar tijdens de actieperiode gegeten is.
Inmiddels zijn uit alle deelnemers vijf prijswinnaars geloot.
Zij hebben op het hoofdkantoor
van de Westeinder Adviesgroep
in Aalsmeer de dinercheque in
ontvangst mogen nemen. De vijf
prijswinnaars zijn: Robin van Impelen heeft een dinercheque ontvangen voor Café op de Hoek, aan
Sissy Mijwaart is een dinercheque
uitgereikt voor Het Tuinhuis, Lisa
van Winden is getrakteerd op een
dinercheque voor Brasserie Café
Oevers, Maarten Strootman kan
met de dinercheque naar Eetcafé de Zwarte Ruiter en Kunie ter
Horst tot slot is verrast met een
dinercheque voor restaurant On
the Rock.
Alle medewerkers van de Westeinder Adviesgroep feliciteren de
prijswinnaars en wensen hen alvast een gezellige avond uit met
een heerlijk diner!

Bockbierseizoen anders
dan anders door corona
Regio - De eerste maandag van
oktober staat voor de Nederlandse bierbrouwers traditiegetrouw
in het teken van de opening van
het bockbierseizoen. Dit blijft een
bijzondere dag voor de brouwers,
waarop normaliter gezamenlijk
de nieuwe bockbieren van dat
jaar worden geproefd. Dit jaar
vindt er geen bijeenkomst plaats.
Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers: “Eigenlijk hadden we nu een bockbier-

bijeenkomst gehad met brouwers en bierrelaties om de nieuwe bockbieren van dit jaar samen te proeven. Door COVID-19
kon deze bijeenkomst dit jaar helaas niet doorgaan. Toch hopen
we dat consumenten van deze
mooie seizoensbieren gaan genieten.”
Online bockbierproeverij
Als alternatief voor de opening
van het bockbierseizoen, organi-

Stemmen kan tot 30 november

Invulling nieuwe rotonde
Zwarteweg: Wie van de 5?
Aalsmeer - Deze zomer hebben
inwoners ideeën kunnen aandragen voor het middenstuk van
de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg. Bijna vijftig Aalsmeerders hebben een leuk en creatief
idee ingediend. Uit deze ideeën
heeft de gemeente er nu vijf geselecteerd, die passen binnen de
voorwaarden die vooraf gesteld
zijn. Zo is er bijvoorbeeld gekeken of er veilig onderhoud gepleegd kan worden aan de rotonde en of het bij de Aalsmeerse uitstraling en het beschikbare
seert Nederlandse Brouwers een
online bockbierproeverij, gegeven door gediplomeerd biersommelier Fiona de Lange. Op vrijdag
23 oktober geeft zij een exclusief
inkijkje in de wereld van bockbier.
Volg de Facebookpagina van Nederlandse Brouwers voor meer
informatie hoe je in aanmerking
kunt komen voor deze unieke
bockbierproeverij.
Foto: Nanning Barendsz

budget past. De vijf ideeën zijn:
Aalsmeer in grote letters van Suzan Verheul, Stoer groen van Elize
Eveleens, Aalsmeer Bloemendorp
(met beeld van bloem dat bij de
Legmeerdijk stond) van Thijs van
Leeuwen, Golven van groen en
een grote 3d A van Joost de Vries
en Rotunda Flora (rondjes met
bloemen en groen) van Joop Kok.
Er kan tot 30 november gestemd
worden via participatie.aalsmeer.
nl. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd door de
gemeente.

facebook.com/LijfenGezondheid
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Uiterlijk

Het spelen
van games
maakt je
intelligenter!

Mail & win!

• Van Veen al meer dan 100 jaar
een begrip in Leimuiden e.o.
• Nieuwe patiënten zijn welkom bij
Tandartsenpraktijk Aalsmeer
• Vortho helpt bij onverklaarbare
maag- en darmklachten én overgewicht
• Eveline Witte voor begeleiding bij
verlies, rouw en sterven
• Catinka, met oog op gezondheid
• Nieuw najaarscollectie in huis
bij Gentlemen’s Place

RECEPT

Heb je recent een verlies meegemaakt?

Chai (Indiase thee)
voor 6 bekers
•
•
•
•
•
•

4 koppen water
2 koppen melk(diverse soorten)
1 duim verse gember,in plakken.
8 zwarte peperkorrels
4 kruidnagels
1 stuk kaneel

•
•
•

6 theelepels thee,Earl grey of 1
zakje gewone zwarte thee
4 lege zaaddozen groene
kardemom,(zaadjes bewaren !)
4 theelepels (kokosbloesem)suiker, optioneel

Bereidingswijze:
Zet water op met de gember, de peper, kruidnagels en kaneel. Haal zaadjes uit de
kardemom en laat ook de zaadhulzen met het water meekoken. De zaadjes alvast
fijn vijzelen. Als het water ongeveer 30 minuten heel zachtjes heeft gekookt, de melk
en de suiker toevoegen. Weer aan de kook brengen. Als het geheel weer kookt, vuur
meteen uitzetten en de thee toevoegen. Even laten trekken. Dan het geheel zeven en de
gevijzelde kardemom toevoegen. Deze thee is de hele dag door weldadig in koude tijden.
’s Avonds met mate i.v.m. de zwarte ,opwekkende,thee. Het is een echte opkikker. De
gember en kruiden maken het goed verteerbaar en verwarmend. De hoeveelheid kun je
naar eigen wens veranderen.
De fascinerende Chai-legende
Chai betekent letterlijk: China. De geschiedenis ervan begon dan ook zo’n 5000 jaar geleden in het oude China. Volgens de overlevering was keizer Shen Nung een getalenteerd
leider, creatief wetenschapper en beschermheer van de schone kunsten. Hij was ook een
voorzichtig man, die eiste dat al het drinkwater als hygiënische voorzorgsmaatregel gekookt werd. Op een dag stopte hij met zijn hofhouding onderweg in een verre provincie om te rusten. Toen zijn dienaren water kookten voor het gezelschap, vielen er blaadjes van een struik in het kokende water. Het water kleurde donker, maar de keizer durfde het gewoon te drinken. Hij vond het een verfrissend en opwekkend drankje. En zo ontdekte men volgens de overlevering de thee als drank. De Chinezen waardeerden de verrukkelijke drank zozeer dat deze als geschenk werd meegegeven aan hoogwaardigheidsbekleders die het keizerlijk hof aandeden. De bezoekers schonken de drank vervolgens
aan de Russische Tsaar en de Indiase Maharadja’s. In die dagen was de traditionele
Jolien Spoelstra
warme drank in India een geurige mix van
melk, suiker, gember, kardemom en andere specerijen. Een dienaar aan het hof van
de Maharadja’s kwam op het briljante idee
om fijne Chinese thee aan deze gekruide
melk toe te voegen. Iedereen die het nieuwe drankje probeerde, was er meteen dol
op. Met de toevoeging van Chinese thee
aan een Indiase traditie werd de wereld een
prachtige drank rijker, die we Chai noemen.

Van een dierbare, een relatie, je werk of je gezondheid?
En heb je het gevoel niet vooruit te komen?

Ik maak jouw verlies weer draagbaar. In 3 maanden leer ik je op een gezonde
manier rouwen en ruim ik samen met jou de blokkades op.
Het resultaat?
• Je kunt weer voluit leven.
• Je gaat met vertrouwen de toekomst
tegemoet, ondanks je verlies.
Ook voor begeleiding in de palliatieve fase.
T 06-48461994
WWW.EVELINEWITTE.NL
INFO@EVELINEWITTE.NL

Win het boek:

HART & HORMONEN
t.w.v. € 21,99

Waarom is het zo belangrijk om fit de overgang in te
gaan en hier al rond je veertigste mee te beginnen?
Waar moet je op letten om gezond ouder te
worden? Wat is de relatie tussen overgangsklachten en hart- en vaatziekten? Wat zijn je
risicofactoren en hoe verander je ze? Waarom wel
of juist niet starten met hormoontherapie? In Hart
& Hormonen - Fit de overgang in geven Dorenda
van Dijken (gynaecoloog) en dr. Janneke Wittekoek
(cardioloog) antwoord op al deze vragen. Zij vertellen je bovendien wat je zelf vanaf je veertigste kan
doen om gezond en fit ouder te worden.
Wij mogen drie boeken verloten onder onze lezers!

Meedoen? Ga naar
https://www.lijfengezondheid.nl/mail-en-win
en vul hier je gegevens in.

PSYCHE

Het spelen van games maakt je
intelligenter!
Over gamen valt veel te zetten. Jongeren, maar soms ook volwassenen, besteden een
aanzienlijk deel van hun tijd aan het spelen van computergames. De vraag is natuurlijk
of dat verstandig is. Vaak wordt daarbij gefocust op de gezondheidsrisico’s. Het traditionele beeld van een gamer is dat van een jongere met overgewicht, urenlang doorbrengend op een stoel, starend naar het beeldscherm van de computer. Obesitas, oogaandoeningen en een zwakke conditie zijn zaken die dan al snel een rol gaan spelen. Maar is
dat beeld eigenlijk wel terecht? En zijn er ook positieve effecten van gamen? Jazeker, die
zijn er. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat jongeren die gamen gemiddeld wat slimmer
zijn dan jongeren die dat niet doen!
Drie Nederlandse onderzoekers hebben vorig
jaar uitgezocht welke effecten het spelen van
games heeft op de zogenoemde fluïde intelligentie. Je zou dat ook kunnen omschrijven
als het vermogen om nieuwe problemen op te
lossen door bepaalde patronen te herkennen,
verbanden te leggen en logisch te redeneren. Die fluïde intelligentie heb je in het dagelijks leven voortdurend nodig en die kun je
door middel van computergames trainen. Het
mooie is dat je allerlei vaardigheden op die
manier eindeloos kunt blijven oefenen en de
wetenschappers constateerden dat je er dan
ook steeds beter in wordt. Voor het uitvoeren van het onderzoek hebben de onderzoekers bijna duizend kinderen tussen 3 en 7 jaar
gevolgd gedurende een periode van vier jaar.
Duidelijk werd dat het niet zo is dat intelligente kinderen vaker gamen, maar dat kinderen die vaker gamen wel intelligenter worden.
Andere voordelen
De stijgende intelligentie is niet het enige

voordeel van het gamen. Ook de concentratie en aandacht kunnen verbeteren door het
spelen van games. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat dit effect met name zichtbaar wordt bij action games, zoals schietspellen. Bij het oplossen van puzzels speelt
het veel minder een rol. Het lijkt er wel op dat
het vasthouden van de aandacht niet alleen
tijdens het spelen van games verbetert, maar
dat die trend zich doorzet bij allerlei dagelijkse handelingen. Verder wordt het spelen
van action games gelinkt aan het verbeteren
van de ruimtelijke vaardigheden. De handoogcoördinatie gaat er door het spelen van
games op vooruit en eigenlijk geldt dit ook
voor allerlei andere motorische vaardigheden.
Zelfvertrouwen
Kinderen en jongeren die weinig zelfvertrouwen hebben, kunnen gebaat zijn bij het
spelen van games. Ze worden ergens goed in
en daarvoor krijgen ze steeds een beloning.
Dit stimuleert ze om door te gaan en meer

vertrouwen te krijgen. Het doorzettingsvermogen dat kinderen hierdoor krijgen, kan ze
op school goed van pas komen en maakt ze
mentaal sterker.
Gevaren
Moeten we onze kinderen dan juist volop
laten gamen? Nee, dat is niet verstandig.
Het kan leiden tot een inactieve leefstijl met
ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg. In het

ergste geval kan het zelfs tot een verslaving
leiden waar ze maar moeilijk vanaf kunnen
komen. Verstandig is dus om paal en perk
te stellen aan de hoeveelheid tijd die kinderen en jongeren aan het gamen besteden.
Stel duidelijke regels op en leg uit waarom
die regels er zijn. Overigens zijn er ook games
waarin bewegingsactiviteiten verwerkt zijn.
Die passen vaak heel goed in een gezonde
leefstijl.

RECEPT

Tandartsenpraktijk
Aalsmeer
is
een nieuwe moderne praktijk met
3 behandelkamers in het Centrum
van Aalsmeer. Tegenover de molen.
(molenplein)

Knolselderij en linzen met hazelnoten,
rode kool en munt
Ingrediënten (voor 4 porties):
• 60 gr hazelnoten, grof gehakt
200 gram linzen, altijd eerst geweekt. b.v. Beluga linzen
• 750 ml water
• 2 laurierblaadjes
• 4 tijmtakjes
• 1 kleine knolselderij (650 g), geschild en in 1 cm dikke repen gesneden
• 4 el extra vierge olijfolie

•
•
•
•
•

3 el hazelnootolie
3 el (appel) azijn
zeezout en versgemalen zwarte
peper, naar smaak
1/4 rode kool, heel fijngesneden
4 el verse munt, fijngehakt
2 kroppen romeinse sla, (gem.
slaatjes)** buitenste bladeren
verwijderd en de harten in vieren gedeeld.

Bereidingswijze:
Rooster de hazelnoten zo’n 10-15 minuten in de oven of in een droge koekenpan op een
middelgroot vuur tot ze beginnen te geuren en helemaal goudbruin zijn. Blijf roeren en
opletten, want meer dan 2 minuten hebben ze niet nodig. Zet weg om af te koelen.
Meng de linzen, het water, de laurierblaadjes en de tijm in een pan. Breng aan de kook
en laat 15-20 minuten sudderen, of tot de linzen zacht zijn. Giet af door een zeef. Meng
de nog warme linzen (als ze zijn afgekoeld zullen ze niet alle smaken opzuigen) met de
olijfolie, twee eetlepels van de hazelnoot- olie, de azijn, zwarte peper en genoeg zout.
Doe intussen de knolselderij in een andere pan en kook die 8-10 minuten in juist genoeg
zout water om onder te staan. Giet af. Voeg de knolselderie toe aan de linzen en roer
goed. Proef en pas peper en zout aan.
De rode kool snijd je in fijne reepjes.
Verwarm wat ghee of kokosolie in een
wijde pan en roerbak de rode kool zacht,
voeg wat gemalen kaneel toe.

NIEUWE PATIËNTEN
ZIJN VAN HARTE WELKOM!!!
Wat deze praktijk zo bijzonder maakt ten opzichte van andere
tandartspraktijken is, dat ze door de extra ruimte meer tandheelkundige
mogelijkheden aan patiënten kunnen aanbieden. Zo is er meer aandacht
voor kinderen, ouderen en angstige patiënten en/of patiënten die graag
cosmetische veranderingen zouden willen ondergaan.
Ons tandheelkundig team van vertrouwde en ervaren medewerkers
bestaat uit tandartsen, mondhygiënisten preventie/tandartsassistenten en
sinds kort ook een implantoloog.
Iedere dinsdag en donderdag tussen 08.30 tot 10.30 uur en 13.30 uur tot
15.30 uur hebben we inloopuren waar u vragen kunt stellen en/of u direct
kunt inschrijven!
De mogelijkheid om u online in te schrijven en de mogelijkheid om
direct een controle afspraak te maken bij de tandarts, mondhygiënist en/of
implantoloog maakt deze patiëntvriendelijke praktijk compleet.

Pak een mooie wijde serveerschaal doe de
rode kool erin,de linzen met kn0lselderij in
het midden, de kleine slaatjes leg je erop.
Strooi er de munt en hazelnoten over en
de resterende hazelnootolie.

Voor eventuele vragen en/of afspraken kunt u ons bellen
op het nummer: 0297-303355

Tandartsenpraktijk Aalsmeer

** De Gem slaatjes kun je rauw erbij op de
schaal leggen,maar omdat het nu Vata tijd is
ben ik niet meer zo van het rauwe en bak ik ze
kort op de platte doorgesneden kant op een
grillpan of in de koekenpan.

Zijdstraat 32 a-b • T.o. de molen! (molenplein)

WWW.TPAALSMEER.NL • INFO@TPAALSMEER.NL

MEDISCH

Goed je tanden poetsen voorkomt
ook hart- en vaatproblemen
Alles in ons lichaam hangt met elkaar samen. Het is in feite een perfect afgestelde
machine waarbij elke wijziging van het geringste onderdeel effect heeft op het
functioneren van andere onderdelen. Wist je bijvoorbeeld dat een slechte mondhygiëne de oorzaak kan zijn van hart- en vaatziekten? Een reden te meer natuurlijk om
ervoor te zorgen dat je gebit tiptop in orde is. Maar waardoor komt het eigenlijk, dat
mensen met parodontitis een hogere kans lijken te hebben op het krijgen van harten vaatziekten?
Parodontitis is wereldwijd de meest voorkomende aandoening aan het gebit. Maar liefst
de helft van alle mensen op de wereld heeft
een zekere mate van parodontitis en voor
meer dan tien procent geldt dat het gaat
om de meest ernstige vorm ervan. Bij parodontitis is het tandvlees zo ernstig ontstoken, dat ook het kaakbot aangetast wordt.
Dit alles gebeurt door toedoen van bacteriën die zich in tandplak bevinden. Het is dus
belangrijk om tandplak altijd direct te verwijderen door goed te blijven poetsen. Wie niet
voldoende poetst en tandplak dus vrij spel
geeft, loopt het risico dat het tandvlees hierdoor gaat loslaten van het gebit. Daardoor
ontstaan holtes waar zich opnieuw tandplak kan vormen. Zo nestelt zich de ontsteking dieper en dieper in de mond, met
afbraak van het tandbot tot gevolg. We spreken dan van parodontitis. Het lastige is dat
je er zelf in eerste instantie niet zo veel van
merkt. Het brengt in de beginfase geen pijn
met zich mee, de echte klachten komen pas
als het eigenlijk al te laat is. In eerste instantie kan het tandvlees slapper worden en een

rode kleur aannemen of gaan bloeden bij
het poetsen. Dit zijn duidelijke signalen dat
er iets mis is met de mondhygiëne. Ook een
vieze smaak in de mond of een slechte adem
kunnen duiden op parodontitis.
Wanneer het tandvlees zich begint terug te
trekken, kunnen wel pijnklachten ontstaan.
Dit komt doordat dan de tandwortels gedeeltelijk bloot komen te liggen. Juist die wortels
zijn tamelijk gevoelig en dat merk je bijvoorbeeld als je iets heel warms of juist iets heel
kouds eet of drinkt. Het is een onomkeerbaar
proces, want het tandbot dat afgebroken is,
groeit niet meer aan. Het kan er uiteindelijk
voor zorgen dat tanden of kiezen uitvallen.
Wat is nu precies de relatie met hart- en
vaatziekten? De verklaring is eigenlijk relatief simpel. De bacteriën in de mond zijn hier
de grote boosdoeners. Door de vorming van
tandplak geef je bacteriën ruim baan en die
kunnen zich dus ophopen in je mond. Er zijn
dus veel meer bacteriën dan er zouden zijn
in een gezonde situatie en al deze bacteriën
hebben de kans om in je bloedbaan terecht

te komen. Daardoor verspreiden ze zich
door de rest van je lichaam, met alle kwalijke
gevolgen van dien. Als je elders in je lichaam
ook een ontsteking hebt, kan dat leiden tot
stolsels of bloedproppen. Sowieso wordt door
al die schadelijke bacteriën in je bloed de
kans op ontstekingen nog groter. Onderzoekers stelden bovendien vast dat de kwaliteit
van het vaatstelsel weer toeneemt als parodontitis wordt aangepakt en de mondhygiene weer verbetert. Een andere verklaring
voor de relatie tussen mondhygiëne en harten vaatproblemen vonden Britse wetenschappers in het feit dat mensen met parodontitis vaak een hogere bloeddruk blijken
te hebben. Die conclusie trokken ze door de

resultaten van een aantal wetenschappelijke onderzoeken naast elkaar te leggen. Dat
een hoge bloeddruk voor problemen zorgt,
klinkt ons niet vreemd in de oren. De Hartstichting waarschuwt er al jaren voor dat
het belangrijk is om de bloeddruk regelmatig te controleren. Een te hoge bloeddruk
kan onze vitale organen zodanig aantasten
dat ernstige gezondheidsklachten kunnen
ontstaan. Maar als mensen met parodontitis
een hoge bloeddruk hebben, wil dat nog niet
zeggen dat die daardoor veroorzaakt wordt.
Er kunnen immers ook andere oorzaken aan
ten grondslag liggen. Niet in alle gevallen
daalde namelijk de bloeddruk bij mensen die
de gebitsklachten aanpakten.

VAN VEEN

Al meer dan 100 jaar een begrip
in Leimuiden e.o.
Van Veen Mode is al meer dan honderd jaar een begrip in Leimuiden en de wijde omgeving. Het familiebedrijf zorgt dat alle klanten de aandacht krijgen die zij verdienen. Jaap en
Dieneke van Veen: “Wij bieden de kwaliteit van tegenwoordig, met de service en vakmanschap die de mensen vroeger gewend waren.”

Dorpsstraat 40
Leimuiden
Tel. 0172-508164

De nieuwe najaarscollectie voor de herfst
en winter is binnen en deze is divers. Een
goed moment dus om de kledingkast aan
te vullen. Er zijn prachtige jacks, pullovers
en pantalons met modieuse colberts voor
heren verkrijgbaar. Ook is van Van Veen
Mode dé winkel voor fraaie overhemden
(Ledub en Giordano) en spijkerbroeken.
En voor de dames is er keuze uit prachtige
jumpers, vesten (Rabe en Roberto Sarto),
pantalons en jacks, die natuurlijk aangevuld kunnen worde met stijlvolle riemen
en kleurrijke shawls. Nog een tip: Van Veen
is ook hét adres voor heren- en damesondergoed.

oneren. Een bekende boosdoener is roken.
Vrouwen die roken, lopen daarmee het risico
dat zowel hun huid als haar in kwaliteit
achteruit gaat. Dat komt omdat de giftige
stoffen die worden ingeademd zich door
het lichaam gaan verspreiden en vervolgens
veel schade aanrichten.

met haaruitval. Dit is bovendien een mineraal waar veel mensen tekort van blijken te
hebben. Daarom is het goed om regelmatig
noten, zaden, oesters, eieren en linzen op
het menu te zetten. Dit zijn voedingsmiddelen die rijk zijn aan zink.

Dorpsstraat 40 | 2451 AR Leimuiden
Tel. 017-508164 | www.vanveenmode.net

‘s Maandags gesloten

UITERLIJK

Veertig procent van alle vrouwen
krijgt te maken met haaruitval
Kaalheid wordt over het algemeen geassocieerd met mannen. Ongeveer vier op de vijf
mannen wordt uiteindelijk geheel of grotendeels kaal. Kaalheid wordt namelijk over het
algemeen veroorzaakt door de aanwezigheid van testosteron. Dit mannelijke hormoon
remt de haargroei en daarmee is het verschil tussen de seksen op het gebied van haargroei
grotendeels verklaard. Een man heeft nu eenmaal veel meer testosteron in zijn lichaam.
Maar dat haaruitval ook voor maar liefst veertig procent van de vrouwen een serieus
probleem is, is veel minder bekend. Bovendien is de mentale impact die kaalheid veroorzaakt bij vrouwen juist vaak een stuk groter. Voor vrouwen is een uitbundige haardos
namelijk erg belangrijk voor het zelfbeeld. Sterker nog, niet één ander lichaamsdeel beïnvloedt het zelfbeeld van de vrouw sterker dan het kapsel. Maar waardoor wordt die haaruitval bij vrouwen dan precies veroorzaakt?
Over het algemeen gaat men er van uit dat
een gezonde vrouw niet kaal wordt. Dat
kaalheid optreedt wanneer iemand bijvoorbeeld chemotherapie ondergaat, is algemeen bekend. Dat wil overigens niet zeggen
dat het ook geaccepteerd wordt, getuige
het feit dat de meeste vrouwen in die situatie hun kaalheid verbergen door een pruik
te dragen gedurende de periode waarin
ze de behandeling ondergaan. Maar we
focussen ons nu even op de gezonde vrouwen die opeens tot de conclusie komen dat
ze veel meer haren verliezen dan gebruikelijk is. Normaal gesproken verliest een
volwassen mens elke dag zestig tot honderd
haren. Daarvoor komen doorgaans ook weer
nieuwe haren in de plaats. Wel is het goed
om te weten dat een mens geen nieuwe
haarzakjes aanmaakt in de loop van het
leven. Met de hoeveelheid haarzakjes die je
vanaf de geboorte hebt gekregen, zul je de

De winkel van Van Veen Mode heeft een
gezellige en warme uitstraling. Alle bezoekers worden door de medewerkers welkom
geheten met een vrolijke glimlach. Op de
achtergrond draait een rustgevendmuziekje. Van alle mensen die bij Van Veen
Mode binnen komen, kan Jaap van Veen in
één oogopslag de maat vaststellen.
Her en der staan in de zaak stoelen opgesteld, om even rustig te zitten tijdens het
uitzoeken van een nieuwe outfit. Plaatsnemen aan de koffietafel kan ook. Jaap
van Veen: “We willen de mensen in alle
rust goed helpen. We nemen alle tijd voor
de klant. Als het nodig is, wordt de kleding
gratis vermaakt. Een stukje extra service
voor mensen die een lastige kledingmaat
hebben.”

rest van je leven moeten doen. Uit een haarzakje kunnen overigens wel meerdere haren
groeien. Als je een haarzakje beschadigt, zal
er geen nieuwe haar meer uit groeien. De
behandelingen om bepaalde lichaamsdelen
permanent te ontharen, zijn daarop gebaseerd. Maar bij een doorsnee volwassen
vrouw zouden de haren dus gewoon moeten
blijven groeien. Het testosteron speelt hier
geen rol van betekenis, omdat een vrouw
er veel minder van heeft. Maar het uitvallen van het haar blijkt ook bij vrouwen doorgaans een hormonale kwestie te zijn. Die
hormoonhuishouding kan door veel invloeden worden verstoord. Dat kan bijvoorbeeld
komen door stress of door grote veranderingen in het lichaam, zoals een zwangerschap
of de overgang. Maar de verstoring kan
ook te maken hebben met invloeden van
buitenaf. Bepaalde stoffen kunnen ervoor
zorgen dat je lichaam anders gaat functi-

Ook via onze voeding kunnen we vrij
gemakkelijk giftige stoffen binnen krijgen. Daarom wordt er zo op gehamerd dat
het belangrijk is om gezond en gevarieerd
te eten. Eigenlijk zou een mens op wekelijkse basis vijfentwintig verschillende soorten groenten en fruit moeten eten om te
kunnen spreken van een gevarieerd en
verantwoord dieet. Ga voor jezelf eens na of
je aan dat aantal komt? Precies, er is vaak
nog een hele omslag nodig om echt gezond
te leven! En wat te denken van de hormoonverstorende stoffen die in bepaalde cosmetica worden verwerkt? Een bekende wijsheid is dat je niets op je huid zou moeten
smeren wat je niet kunt eten. Die gedachte
is zo gek nog niet, want alles wat je op de
huid smeert, dringt in bepaalde mate
ook je lichaam binnen. De huid is
immers poreus en neemt stoffen
uit de omgeving op. Wanneer je op
die manier bijvoorbeeld parabenen
of andere schadelijke stoffen in je
lichaam brengt, kan dat van grote
invloed zijn op je gezondheid.
Een andere oorzaak van haaruitval kan een gebrek aan vitaminen zijn. Met name vitamine B, vitamine D3 en
vitamine K2 worden in dit
verband vaak genoemd. Ook
met mineraal zink wordt
veel in verband gebracht

Als haaruitval zich slechts op enkele specifieke plaatsen voordoet en heel plotseling
ontstaat, is het overigens altijd verstandig om een arts te raadplegen. Er kan dan
een dieper verborgen oorzaak achter schuilen. Is het een meer geleidelijk proces,
dat een natuurlijk karakter lijkt te hebben,
dan kun je ook bij jezelf te rade gaan met
betrekking tot de wijze waarop je het kapsel
verzorgt. Gebleken is namelijk dat overmatige styling of verhitting (krultang, föhn)
het haar onherstelbaar kan beschadigen.
Probeer ook eens om niet elke dag shampoo te gebruiken, maar bijvoorbeeld hooguit enkele malen per week!

VORTHO

Helpt bij onverklaarbare maag- en
darmklachten én overgewicht
Wist je dat in de darmwand een immuunsysteem dagelijks aan het werk is om indringers
zoals virussen buiten te houden? En wist je
dat als er maag- en/of darmklachten zijn dit
op termijn tot een verzwakt immuunsysteem
kan leiden? Bij maagzuurklachten wordt
vaak een maagzuurremmer gebruikt terwijl
in 90% van de gevallen er juist te weinig
maagzuur wordt aangemaakt! En maag-

zuur is ESSENTIEEL voor een goede vertering. Te weinig maagzuur en het gebruik van
maagzuurremmers zijn de aanzet voor een
slechte vertering en gedoe in de darmen. Niet
goed voor-verteerd eten zorgt voor gisting
en rotting in de darmen met een opgeblazen gevoel en winderigheid tot gevolg. Daarnaast liggen mineraal- en B12-tekorten
op de loer. En maagzuur doodt normaliter

indringers. Dus met minder maagzuur in de
maag wordt de kans groter dat de indringers
verder komen dan de maag. Ook prikkelbaar
darmsyndroom komt vaak voor, een aandoening waar veel mensen mee moeten leven.
Maar dat hoeft niet! In mijn praktijk heb ik al
vele mensen van hun buikklachten af geholpen met behulp van gerichte voedings- en
suppletieadviezen op basis van laboratoriumonderzoek (ontlastings- en/of bloedtesten). Meten is weten.

parasieten, ziekmakende bacteriën, schimmels én virussen.
In het eerste uitgebreide consult kijk ik naar
het voedingspatroon, waar er disbalans is en
mogelijke vitamine- en mineraaltekorten.
Bijvoorbeeld vitamine D, juist nu zo belangrijk! Heb jij genoeg van je buikproblemen
en/of overgewicht en wil jij werken aan een
betere gezondheid? Er is geen betere tijd dan
nu om te starten. Bel mij (06-55117628) of
mail mij (mail@vortho.nl).

Is het in je maag en darmen een rommeltje? Dan is de kans groot dat je op termijn een
minder goed werkend immuunsysteem krijgt.
En dat maakt dat je vatbaarder wordt voor

Marjon Middelkoop-Huiskens
Orthomoleculair epigenetisch therapeut
Vortho
Hornweg 7 | 1432 GD Aalsmeer

men. Een opvallend verschil met de eerste
golf lijkt te zijn dat nu ook veel meer jonge
mensen in het ziekenhuis belanden. Hun
gemiddelde verblijfsduur daar is korter dan
gold voor de patiënten tijdens de eerste golf.
Binnen de regio Kennemerland wordt de situatie aangeduid als ernstig, terwijl in Amsterdam en Zaanstreek-Waterland het predicaat
zeer ernstig geldt. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) meldde eind vorige week
dat het sterftecijfer in Nederland niet was
gestegen ten opzichte van de week ervoor.
Hoewel nog wel dagelijks een nieuw besmettingsrecord wordt gemeld, lijken er voorzichtige tekenen te zijn dat de piek enigszins
begint af te vlakken.

tot een nieuw probleem, want de hoeveelheid zwerfvuil neemt verontrustend toe. Nu
al zie je op veel plaatsen gebruikte mondkapjes op straat liggen, omdat men kennelijk niet
het fatsoen heeft om die in een afvalbak te
gooien. Gevreesd wordt dat dit probleem in
de komende maanden nog groter zal worden.
Inmiddels is ook de veelbesproken coronaapp een feit. Het downloaden van deze app
wordt middels een grootscheepse campagne
gestimuleerd. Wie de app installeert, krijgt
een melding wanneer iemand, die besmet
blijkt te zijn met het coronavirus, langer
dan een kwartier in de directe omgeving is
geweest. Op de website www.coronamelder.
nl is uitgebreide informatie over deze app te
vinden. Begin deze maand werd ook duidelijk hoe Nederland nu denkt over de situatie.
Het RIVM en de GGD peilen regelmatig hoe
groot het draagvlak voor de genomen maatregelen is en hoe mensen zelf omgaan met
de omstandigheden. De helft van alle Nederlanders maakt zich zorgen over het virus en
dertig procent voelt zich hulpeloos of bang
en ervaart stress. Deze cijfers zijn nagenoeg
gelijk aan die van april dit jaar. Het vertrouwen in de aanpak van de overheid is nog altijd
hoog, maar blijkt wel licht te zijn gedaald.

MEDISCH

Coronavirus blijft Nederland in zijn greep houden

Medische zorg onder druk
Horecabedrijven zijn weer gesloten, bijeenkomsten met meer dan dertig mensen zijn verboden en binnenkort moeten we in winkels en andere publiekelijk toegankelijke gebouwen allemaal een mondkapje dragen. Kortom, Nederland is andermaal volledig in de ban van het
coronavirus. De maatregelen zijn gericht op het onder controle houden van het virus, het
beschermen van de kwetsbaren in de samenleving en het voorkomen van overbelasting van
de zorg. ,,We zijn in een ernstige situatie terechtgekomen”, zegt de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Hij is waarnemend voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland en licht toe:
,,Het aantal besmettingen blijft razendsnel stijgen en dat betekent dat onze gezondheidszorg
opnieuw onder grote druk staat. De nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om weer grip op
het coronavirus te krijgen.”
Over het nut van de maatregelen die de
overheid eerder dit jaar nam, lopen de
meningen uiteen. Er zijn groeperingen die
zich verzetten tegen de beperkingen. Ze
menen dat het coronavirus niets meer is dan
een stevige griep, met een soortgelijk sterftecijfer. Deze mensen zien daarbij over het
hoofd dat door de plotselinge opkomst van
het virus en de heftigheid ervan, veel mensen
tegelijk in het ziekenhuis belanden. Zoals
Wienen al aangeeft, staat daardoor de zorg
ernstig onder druk. ,,Het water staat ons
tot de lippen’’, bevestigde Frank Bloemers
begin deze maand al. Hij is traumachirurg bij
het Amsterdam UMC en voorzitter van het
Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
Noord-Holland en Flevoland. Twee weken
geleden besloten hij en zijn collega’s om de
reguliere zorg in deze twee provincies met
twintig procent af te schalen. Tientallen coronapatiënten werden inmiddels vanuit deze
regio overgebracht naar ziekenhuizen elders
in het land om de ziekenhuizen hier enigszins
te ontlasten. In dezelfde week maakte het
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk bekend
dat een tijdelijke opnamestop van kracht was
op de afdeling intensive care (IC). Reden hiervoor was dat vijftien medewerkers van het

ziekenhuis besmet bleken te zijn met het
coronavirus en om die reden thuis zaten. De
druk op de nog wel aanwezige medewerkers
zou te groot zijn geworden, als het ziekenhuis
geen opnamestop zou hebben afgekondigd.
Stijgend aantal besmettingen
In de Alkmaarse vestiging van de Noordwest Ziekenhuisgroep lagen vorige week
de vijf beschikbare IC-bedden voor coronapatiënten vol. Van een crisissituatie was
nog geen sprake en ook de reguliere acute
zorg was op dat moment nog niet in het
geding. Volgens voorvoerder Rinske de Wit
gaat dat echter niet lang meer duren, als
het aantal IC-bedden voor coronapatiënten
moet worden opgeschaald. In het ziekenhuis
kon twintig procent van de geplande reguliere operaties al niet doorgaan vanwege het
gestegen aantal coronapatiënten. En zo lijkt
het inmiddels overal te gaan. De reguliere
zorg komt steeds verder in de knel, naarmate
het aantal coronapatiënten stijgt. ,,Dit wens
je echt niemand toe’’, vertelt een 66-jarige
Beverwijker die plotsklaps in het ziekenhuis
belandde nadat hij het virus had opgelopen.
Hij heeft inmiddels aan den lijve ondervonden hoe hem letterlijk de adem werd ontno-

Mondkapjes en corona-app
Door de regering is het dringende advies
afgegeven om in alle publieke gebouwen,
zoals winkels, een mondkapje te dragen.
Verplichten kunnen ze het nog niet, aangezien daar wat juridische haken en ogen aan
zitten. Het ligt in de verwachting dat dit
traject binnen enkele weken doorlopen zal
zijn, dus in november zal die verplichting er
waarschijnlijk alsnog komen. Het massaal
gebruiken van mondkapjes leidt inmiddels

Werk aan een krachtige
Natuurlijke Weerstand!
CATINKA

Met het oog op gezondheid

www.catinka.nl

Klassieke Homeopathie IH HP
CEASE Voedingsadvies
Wilgenlaan 14 1431 HT Aalsmeer
0297-363848

MEDISCH

Reuma, een pijnlijke aandoening
die veel voorkomt
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan je
gewrichten, spieren, pezen en botten. Reuma zorgt ervoor dat je je lichaam moeilijk
kan bewegen. Bij sommige reumatische aandoeningen zijn ook de organen betrokken. Organen zijn bijvoorbeeld je longen, je hart of je nieren. In Nederland heeft
een op de negen mensen een vorm van reuma. Iedere dag komen daar 700 mensen
bij. Ruim 2 miljoen mensen leven dagelijks met reumaklachten, als pijn, stijfheid en
vermoeidheid. Reuma kan zich openbaren op iedere leeftijd, ook bij kinderen. Reuma
kun je niet genezen. De oorzaak is niet bekend. Wel kunnen erfelijke factoren een
rol spelen en bestaan er theorieën dat een virus verband heeft met het ontstaan
van chronische gewrichtsreuma. Ook leefstijlfactoren waaronder psychogene stress
kunnen een reumatische aanval veroorzaken. De klachten zijn vaak wel goed te
behandelen. Dat iemand reuma heeft, is vaak aan de buitenkant niet te zien.
Soorten reuma
Reuma kun je onderverdelen
in de volgende groepen:
- auto-immuunziekten/ontstekingsreuma
- artrose
- jicht
- osteoporose
- weke delen-reuma
Chronische gewrichtsreuma wordt ook
reumatoïde artritis genoemd. Het is een autoimmuunziekte. Dat betekent dat het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam keert.
Het is een aandoening die in het gehele
lichaam gewrichtsontstekingen kan veroorzaken. Ook kan de stand van een gewricht
blijvend veranderen. De uiteinden van de
botten in een gewricht zijn bedekt met een
elastische laag kraakbeen. Het kapsel dat
het gewricht omgeeft, bestaat uit een dun
membraan dat een smeermiddel produceert
voor het gewricht. Dit heet synoviaal vocht. In
het beginstadium van chronische gewrichtsreuma raakt dit membraan ontstoken en
wordt het dikker. Het ontstoken gewrichts-

kapsel veroorzaakt pijn die het bewegen van
het aangetaste gewricht belemmert. Geleidelijk aan worden ook het kraakbeen en
de boteinden aangetast. Dit leidt tot een
grotere beschadiging en misvorming van
het gewricht en is zeer pijnlijk. De oorzaak
van deze ontsteking is meestal onbekend.
De behandeling is erop gericht om de pijn en
de ontsteking zoveel mogelijk te onderdrukken, zodat mensen kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven. Geadviseerd wordt
om in beweging te blijven, gezonde voeding
te gebruiken en een laag lichaamsgewicht
te hebben. Daarnaast ook zoveel mogelijk
psychogene stress te vermijden.
Reuma en COVID-19
Mensen met reuma die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken bij reumatische
aandoeningen die onder de auto-immuunziekten vallen, vallen in de zogeheten ‘hoogrisicogroep’ bij het coronavirus COVID-19. De
hoog-risicogroep wordt ook wel de kwetsbare
groep genoemd. Voorbeelden van afweeronderdrukkende medicijnen zijn methotrexaat
en biologische medicijnen. Mogelijk verhogen

Alka Winactie
De herfst doet langzaam zijn intrede.
Het is een tijd waarin de bladeren van
kleur veranderen, het weer kouder en
guur wordt en daarmee verkoudheden
en griep wederom op de loer liggen.
Het is verstandig om nu alvast aan je
weerstand te gaan werken, om energiek en vitaal door de herfstmaanden
te komen.

Alka® Crème
ontzuurt de huid en ondersteunt zo
de natuurlijke afweerfunctie. Daarbij
beschermt een mix van hoogwaardige
oliën je handen tegen uitdroging en
maakt de huid weer soepel en zacht.
Laat je huid ademen, ook bij koud en
guur weer!

Maar vergeet niet ook je huid daarin
mee te nemen. Ook zij heeft juist nu
extra zorg nodig. Alka® Thee en Alka®
Crème zijn jouw partners in crime de
komende maanden. Maak nu kans op
een gratis combipakket!
Stimuleer je lichaam om zure
afvalstoffen af te voeren
En hoe makkelijk kan dat al door het
drinken van een verwarmende en
ontzurende kop Alka® Thee! Een zakje
Alka® Thee is gevuld met 52 krachtige
kruiden, allemaal zorgvuldig gekozen
met een heel belangrijk doel: zure
afvalstoffen op de meest effectieve
manier afvoeren.
Dit moet je altijd doen na het
handen wassen…
Je handen vaker, grondiger en langer
wassen blijft erg belangrijk. Het intensieve handen wassen leidt er echter
wel toe dat de huid vaak uitdroogt
en verzuurt. En juist een te zure huid
maakt je handen weer kwetsbaar.

Doe mee met de mail & win actie
En maak kans op één van de drie Alka pakketten. Ga naar
https://www.lijfengezondheid.nl/mail-en-win en vul hier je gegevens in.

deze medicijnen je infectierisico. Of maken ze
het verloop van een corona-infectie ernstiger.
Hierover is nog niet alles bekend. Ook mensen
met reuma die geen afweeronderdrukkende
medicijnen gebruiken, doen er goed aan om
alert te zijn of ze om een andere reden ook
in de kwetsbare groep vallen. Een behandelingsmedicijn tegen reuma is Plaquenil, dat de
werkzame stof hydroxychloroquine bevat. Het
leek erop dat hydroxychloroquine tegen het
coronavirus zou kunnen helpen. Artsen gaven
hydroxychloroquine daarom in sommige situaties aan mensen met corona die heel erg
ziek waren en in het ziekenhuis lagen. Maar
de werking ervan valt tegen. En hydroxychloroquine kan wel ernstige bijwerkingen geven,
zoals hartproblemen. Daarom wordt het nu
niet meer gegeven aan mensen met coronaklachten. Er wordt verder onderzoek gedaan
naar medicijnen tegen corona.
Het RIVM noemt de volgende risicofactoren
Andere gezondheidsproblemen, zoals

bepaalde hart-, long-, nier-, of leveraandoeningen, diabetes of HIV
Leeftijd van 70 jaar of ouder
Ernstig overgewicht (BMI is 40 of hoger)
Gebruik je al Plaquenil vanwege je reuma?
Het is nog niet bewezen of dit preventief
werkt voor het coronavirus.
Gebruik je geen Plaquenil vanwege je reuma
en heb je geen corona-infectie dan heeft het
geen zin om dit medicijn te gebruiken.
Op dit moment worden er wetenschappelijke
onderzoeken gedaan naar de werking van
Plaquenil en het zusje ervan, ‘chloroquine’,
om te zien of dit kan werken bij een coronainfectie. Tot op heden is er geen bewijs
gevonden dat deze medicijnen helpen bij
een corona-infectie. Het wordt niet aangeraden om het dan te gaan gebruiken. En ook in
ziekenhuizen wordt het niet voorgeschreven.
Meer informatie op:
https://www.reade.nl/ en
https://reumanederland.nl/.
Bart Jonker
(Bronnen: Stichting Reade, John Hopkins
Symptoms and Remedies, Reuma Nederland
,Gezond idee.nl en Apotheek.nl.)
Foto’s aangeleverd door Stichting Reade.
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PSYCHE

Pijn? Heb aandacht voor
lichaam én geest
Chronische pijn is meer dan alleen een lichamelijke beperking, ook het psychisch functioneren kan hier flink onder lijden. Daarom dien je pijn niet alleen te behandelen met pijnverlichting, maar is ook aandacht voor andere aspecten omtrent de klachten heel belangrijk.
Grote gevolgen
Mensen die langdurig te maken hebben met
pijn, oftewel chronische pijn, kunnen depressieve klachten of angst ontwikkelen, bijvoorbeeld bewegingsangst. Maar ook heeft pijn
vaak een grote belemmerende impact op
het sociale leven. Doordat je fysiek beperkter
bent, kan je je werk, hobby’s en een deel van
je sociale leven verliezen. Een complicerende
factor is dat chronische pijn vaak niet aan de
buitenkant zichtbaar is, waardoor onbegrip
een grote rol speelt. Op die manier kunnen
mensen langzamerhand in een isolement
terechtkomen.
Voldoende aandacht
Voldoende aandacht voor de psychische
gesteldheid van een patiënt mag dan ook niet
onderschat worden. Bij pijnbehandelcentrum
Excellent Care Clinics staat de zoektocht naar
de totaaloplossing bij een (pijn)klacht hoog
in het vaandel. Karin Vos is al jaren actief in
de gezondheidszorg als pijnspecialist/anesthesioloog en kent vele patiënten waarbij het
leven negatief beïnvloed wordt door (chronische) pijn. Ze vertelt: ‘Ons uiteindelijke doel
is de pijn op een acceptabel niveau bren-

gen, met een tevreden patiënt als resultaat.’
Middels een breed revalidatietraject kunnen
mensen leren op een andere manier pijn te
beleven.
Breed revalidatietraject
Zo worden patiënten geholpen inzicht te krijgen in hoe pijn werkt, hoe dat impact heeft
op lichaam en geest en hoe bewegingsangst
kan worden voorkomen. Die inzichten geven
al erg veel rust. In andere situaties is specifiekere zorg nodig. Helaas zijn de wachttijden in
de Medisch Specialistische Revalidatie enorm.
Maar aangezien deze zorg direct vanuit
Excellent Care Clinics kan worden aangeboden, krijgen patiënten toch snel de hulp die zij
nodig hebben. Pijnspecialist Cees-Jan Oostwouder: ‘Omdat we een kleinschalige praktijk
zijn, hebben we tijdens elk onderzoek en elke
behandeling persoonlijke aandacht voor de
patiënt, zonder wachttijden.’ Zijn collega Ellis
Vegt beaamt dat, en voegt toe: ‘Bij Excellent
Care Clinics hebben we een patiëntgerichte
benadering.’
Extra coronamaatregelen
Juist door corona wordt reguliere zorg moge-

lijk afgeschaald. Echter door de goede voorzorgsmaatregelen die Excellent Care Clinics
heeft genomen kunnen ook de invasieve
behandelingen doorgang vinden, ook tijdens
corona.
Patiënten met chronische pijn hebben
een verminderde weerstand doordat hun
immuunsysteem niet goed functioneert.

Behandeling van de pijnklachten is daarom
des te belangrijker zodat zij minder vatbaar
zijn voor het coronavirus.
Excellent Care Clinics
Amsterdam | Hilversum | Velsen-Noord
085 - 0479 273, info@excellentcareclinics.nl
www.excellentcareclinics.nl
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Onderzoek naar verduurzaming

Champagne You Choose

Meer transparantie in
wilde pluk producten
Aalsmeer - De wilde pluk van decoratief groen valt momenteel
buiten de richtlijnen voor duurzame inkoop van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI).
Geen van de certificatieschema’s
houdt namelijk rekening met wilde plukmethoden. Daarom is
een consortium van FSI-leden en
partners, bestaande uit het initiatief nemende bedrijf ColorÍginz (onderdeel van Dutch Flower Group), Westland Bloemen
Export (WBE), Adomex International en Floral Trade Group, een
project gestart om te onderzoeken hoe de keten van wilde pluk
producten gewaarborgd verduurzaamt kan worden. De doelen van het onderzoek zijn om de
risico’s in de toeleveringsketens
van in het wild geplukte groenproducten te analyseren, een
routekaart te identificeren om de
duurzaamheidsrisico’s in de keten
te verminderen en het bevorderen van duurzaam in het wild gelukte producten te waarborgen.

Dit levert voordelen op voor de
sierteeltsector, aangezien betere oogstmethoden ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoudt van kwetsbare landschappen. Het kan ook
een positief effect hebben op
de klimaatverandering door natuurlijke koolstofvastlegging, en
het kan bijdragen tot het bieden
van zekerheid van het levensonderhoud in plattelandsgebieden
waar in het wild wordt geoogst.
Olga Keijser, Manager Quality and
Sustainability Coloríginz.

Voorkom onbewuste besmetting

CoronaMelder-app voor
iedereen beschikbaar
Amstelland - Het coronavirus is
er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als
je mogelijk bent besmet. Zo kun
je voorkomen dat je onbewust
een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding
van corona te stoppen. In de App
Store en de Google Play Store
staat CoronaMelder voor je klaar.
Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.
Hoe werkt CoronaMelder?
De CoronaMelder-app stuurt je
een melding als je langer dan 15
minuten dicht bij iemand in de
buurt bent geweest, die later het
coronavirus blijkt te hebben. Dit
kan een bekende zijn, maar ook
een app-gebruiker bij wie je in de
buurt was en die je niet kent. Als
je een melding hebt ontvangen,
lees je in de app welke maatregelen je kan nemen en of je je kan
laten testen. Zo weet je na een
melding dat je meer kans hebt
om besmet te zijn en kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het coronavirus al doorgeven, voordat
je je ziek voelt. De CoronaMelder
is een aanvulling op het reguliere
bron- en contactonderzoek van
de GGD. Met de app kunnen ook
mensen worden geïnformeerd
die niet naar voren komen uit het
bron- en contactonderzoek. De
app weet niet wie of waar je bent.
Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen
in de buurt. Daarom is het belangrijk dat je je blijft houden aan
de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak je handen
wassen.
Downloaden
Als je een Android-telefoon hebt,
vind je de app in de Google Play

Store. Heb je een iPhone? Dan
vind je de app in de App Store.
Installeer de app. Op het scherm
van je telefoon lees je hoe dit
moet. Volg de stappen in de introductieschermen. Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan.
Alleen dan kan de app meten of
je bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest.
Ontvang je een melding? Open
CoronaMelder en lees wat je kunt
doen en of je je moet laten testen. Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting - samen
met de GGD - wilt melden in de
app. Vind je het installeren van de
app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Ook
veel bibliotheken kunnen je helpen bij het installeren. Of bel de
Helpdesk CoronaMelder op 08001280. Daar kun je ook terecht met
technische vragen over de app.
3 weetjes over CoronaMelder
Het gebruik van CoronaMelder
is altijd vrijwillig. Niemand mag
je verplichten de app te gebruiken of te laten zien om ergens
toegang te krijgen. CoronaMelder vraagt je niet om persoonsgegevens. De app weet dus niet
je naam, niet je e-mailadres en
niet je telefoonnummer. CoronaMelder werkt met bluetooth, niet
met locatiegegevens (GPS). De
app weet dus niet wie of waar je
bent.
Meer informatie
In de landelijke campagne wordt
CoronaMelder onder de aandacht gebracht. Ook vind je op
www.coronamelder.nl meer informatie. Download jij CoronaMelder ook om te voorkomen dat
je onbewust anderen besmet?

Hoofddorp - Op zaterdag 31 oktober tussen 12.00 en 18.30 uur
kunnen jongeren werken aan DJ,producing of rapskills tijdens ‘Urban Writers Day: Show Skills!’. Een
dag lang gaan jongeren schrijven aan eigen tracks onder begeleiding van professionals uit de
scene in poppodium Duycker. Als
klap op de vuurpijl krijgen jongeren aan het einde van de dag inspiratie mee van Ricardo McDougal (Rico), de frontman van hiphopformatie Opgezwolle. Meedoen is gratis!
De dag wordt opgedeeld in drie
Aalsmeer - Met trots kondigt de “Weer een mijlpaal voor onze or- delen. Een producing-workshop
directie van HilverdaKooij aan dat ganisatie. Door de huisstijl uit te in het studioprogramma Ableton,
haar dochteronderneming in Co- breiden naar onze dochteronder- een schrijfsessie onder leiding
lombia officieel de naam heeft neming benadrukken we de ster- van Black Acid rapper DamnDaveranderd in HilverdaFlorist Co- ke samenwerking die er is. Het my en de dag eindigt met een inlombia. De naamswijziging is ge- draagt ook bij aan de herken- spiratiesessie van Rico. Rico’s Opinitieerd door de fusie en reorga- baarheid van ons merk. Het is de gezwolle bracht in vijf jaar drie alnisatie van het moederbedrijf Hil- volgende stap in het opbouwen bums uit, die ervoor zorgen dat
verdaFlorist B.V. Met deze stap van een wereldwijd sterk merk.’” Opgezwolle de populairste en
versterkt het bedrijf haar positie Naast de nieuwe naam en huis- meest vernieuwende hiphop act
in Colombia, één van de belang- stijl is ook de nieuwe website ge- van Nederland wordt genoemd.
rijkste markten voor de snijbloe- lanceerd: www.hilverdaflorist.co.
men.
Jorge Calderón Yepes, algemeen Jonge planten en veredeling
directeur HilverdaFlorist Colom- HilverdaFlorist Colombia is de
bia, legt uit: “Deze naamsveran- jonge planten leverancier voor
dering creëert synergie in ver- Dianthus, Alstroemeria en Limoschillende technologische, logis- nium in Latijns-Amerika. Hilverdtieke en commerciële aspecten. aFlorist Colombia is een dochterDaarnaast geeft het ons de mo- onderneming van HilverdaFlorist Hoofddorp - Op vrijdag 13 nogelijkheid om het assortiment uit in Nederland. Om de efficiëntie te vember om 20.00 uur in Poppodite breiden en sneller te innove- maximaliseren heeft HilverdaFlo- um Duycker brengt Nick Cave Triren. We zijn er trots op dat we de- rist een deel van haar bedrijfsac- bute een ode aan deze legendaze stap zetten. We streven ernaar tiviteiten gedecentraliseerd naar risch man die voor velen als rock
om een van de belangrijkste stra- Colombia. Dit heeft aanzienlijke ’n roll icoon gezien wordt. Theategische partners voor onze klan- voordelen opgeleverd op strate- traal, vol overgave en van de oud
ten in Latijns-Amerika te zijn.”
gisch, logistiek en technologisch nummers tot de meest nieuw regebied. HilverdaFlorist focust zich cente: de band brengt bijna alle
Nieuw logo en huisstijl
op de veredeling, vermeerdering nummers. Nick Cave leidde een
Om deze naamsverandering te en ontwikkeling van een uitge- ongenaakbaar leven rond seks,
benadrukken heeft HilverdaFlo- breid assortiment aan snijbloe- drugs en rock ’n roll. Inmiddels
rist Colombia een nieuw logo en men, pot- en tuinplanten. Hileen nieuwe huisstijl. De huisstijl verdaFlorist is de leverancier van
is in lijn met HilverdaFlorist in Ne- hoogwaardig uitgangsmateriaal
derland. Bart Sneek, commerci- geschikt voor elke klimaatzone
eel directeur van HilverdaFlorist: en bijbehorende teelteisen.

Naamswijziging dochteronderneming:

HilverdaKooij Colombia

Wintertijd = inbraaktijd

Hij is dezelfde avond te gast in
het avondprogramma Behind
The Music in Ducker.
De Urban Writers Day: Show
Skills! is een initiatief van Duycker
en is onderdeel van de campagne
#YouChoose! van de gemeente
Haarlemmermeer, waarbij jongeren aangemoedigd worden om
hun talent te laten zien en verder
te ontwikkelen. Meer informatie
over deze dag en inschrijven verloopt via de site www.duycker.nl

Ode aan rock ‘n roll icoon
Nick Cave in Duycker
staat hij vooral bekend als een
sympathieke en innemende man
met prachtige liedjes. De bijzondere dynamiek van zijn muziek is
ongetwijfeld terug te horen in dit
optreden van de tribute formatie rondom frontman Tino Boley.
De band bestaat naast Boley uit
Jason de Laat, Derrick van Schie,
Luc Broers, Rob Klerkx en Anastasija Zvirbule. Meer informatie en
tickets via www.duycker.nl.

Ravel, Schubert en Händel

Klassiek op zondagmiddag
in schouwburg De Meerse
Hoofddorp - Op zondag 15 november oktober om 14.00 uur
presenteert schouwburg De
Meerse klassieke muziek van
Beth & Flo. Het duo trakteert op
‘Quas’. Beth & Flo zijn twee klassiek geschoolde pianistes, die
een brug slaan tussen de concertzaal en het theater. Klassieke
muziek op hoog niveau gecombineerd met conferences, fysiek
theater en een flinke dosis humor! Met muziek van onder andere Ravel, Schubert, Smetana
en andere componisten die ‘quasi’ niet schuwden.
En op zondag 20 december is er
om 14.00 uur een optreden van
het duo Vox in De Meerse. Met Jacobien Rozemond op viool en Re-

née Bekkers op accordeon. De bijzondere combinatie van viool en
accordeon leent zich uitstekend
voor het zwoele geluid van de Argentijnse tango en Spaanse muziek te horen in de muziek van
Piazzolla en De Falla. Bij Händel
werkt het schitterende accordeongeluid als een zingend orgel in
deze virtuoze barokmuziek. In de
opmaat naar kerst klinkt er ook
een Wiegenlied uit de Deutsch
Jiddische Kantate van Ivan Fischer, door Jacobien gezongen
en subtiel omspeeld op haar viool.
Kaarten reserveren voor de drie
concerten is verplicht en kan via
info@demeerse.nl of bel 0235563707.

met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV),
Politiekeurmerk, gemeenten en politiekorpsen, extra in op woninginbraakpreventie. Want elke inbraak
is er nog een teveel. De campagne
maakt woningeigenaren alert op
het verhoogde inbraakrisico in de
wintermaanden en het belang van
goede beveiliging van de woning.

(PKVW) voldoen, neemt de kans op
inbraak al aanzienlijk af.” Meer informatie: www.hetccv.nl.

Tips om inbraak te voorkomen
* Geef je woning een bewoonde
indruk. Gebruik tijdschakelaars
en bewegingssensoren.
* Sluit ramen en deuren en doe
alles op slot. Ook als je alleen
even boodschappen gaat doen
Preventieve maatregelen
of de hond uit gaat laten.
Kun je zelf als bewoner iets doen * Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
ning mee houden, is dat wintertijd om de inbraakkans te verkleinen?
gelijk staat aan inbraaktijd. De don- “Zeker! Met een paar simpele maat- * Leg waardevolle spullen uit het
zicht.
kere dagen geven inbrekers meer regelen maak je het voor inbrekers
tijd om ongezien hun slag te kun- al een stuk moeilijker om binnen te * Start een buurtpreventiegroep
in jouw buurt.
nen slaan. De hoogste tijd dus voor komen”, stelt Susanne Schat, advibewoners om de juiste preventie- seur woninginbraken bij het CCV. * Weekendje weg? Licht de buren
in, zodat zij een oogje in het zeil
maatregelen te nemen om het in- “Het begint bij je eigen gedrag, zokunnen houden.
brekers niet te makkelijk te maken. als alle ramen en deuren op slot
doen en een lichtje aanlaten als je * Bel direct 112 bij verdachte siweg bent.”
tuaties. De politie komt liever
Donkere Dagen Offensief
te vaak dan te laat. Snel alarm
Van november tot en met februari Ze wijst daarbij op het belang van
slaan, betekent een grotere
vinden jaarlijks de meeste wonin- kwalitatief goed hang- en sluitkans om de inbrekers te pakken.
ginbraken plaats. Met het Donke- werk. “Wanneer de sloten, grendels
re Dagen Offensief zet het ministe- en scharnieren in een woning aan Bron: Centrum voor criminaliteitsrie van Justitie en Veiligheid, samen het Politiekeurmerk Veilig Wonen preventie en veiligheid

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Regio - Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Voor veel Nederlanders staat de ingang van de wintertijd voor ‘een uur extra slapen’. Maar
waar veel huiseigenaren geen reke-

Gratis workshop van
hiphop pro’s in Duycker

“Wij vinden het niet verantwoord”

20ste NH Natuurwerkdag
gaat niet door!
Regio - Vanwege het stijgende aantal besmettingen met het
coronavirus heeft Landschap
Noord-Holland besloten om dit
jaar de Landelijke Natuurwerkdag 2020 in Noord-Holland af te
lasten. In voorgaande jaren werkten er tussen de 1.000 en 1.500
vrijwilligers op zo’n 65 verschillende locaties. De Natuurwerkdag is altijd op de eerste zaterdag van november. Dit jaar zou er
ook op de dag ervoor en erna gewerkt worden wegens het 20-jarige jubileum. Programmamanager Betrekken bij Groen Nienke
Kwikkel: “Wij vinden het niet verantwoord om een evenement te
organiseren waar mensen meedoen aan een activiteit waarbij
ze het virus zouden kunnen verspreiden. Dit ondanks de voorzorgsmaatregelen die de locatieleiders treffen.”
Landschap Noord-Holland benadrukt het belang van vrijwilligerswerk. Want wat niet iedereen
weet, is dat wekelijks duizenden
vrijwilligers hun handen uit de
mouwen steken om de natuurgebieden in de provincie te onderhouden. Dat doen ze samen met
andere natuurorganisaties en recreatieschappen in Noord-Holland, maar ook bij vrijwilligers-

groepen die een natuurgebied in
hun buurt beheren. Nienke Kwikkel: “We zien dat in deze bijzondere tijd steeds meer mensen buiten actief bezig willen zijn. Liefst
dichtbij, in hun groene leefomgeving. De Natuurwerkdag is elk
jaar een dag om samen te zagen,
harken, snoeien en de handen uit
de mouwen te steken in de frisse lucht. Dat is gezond en bovenal help je de planten, dieren
en maken we samen Noord-Holland mooier. We kijken daarom
uit naar de 21ste editie in 2021,
in afwachting van betere tijden!”
Kijk voor meer informatie op
www.natuurwerkdag.nl
Foto: Maarten van Cleef
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Online jeugdschaken, zesde ronde

Handbal Nederlands Herenteam

Luuk in de achtervolging
op Luuk bij AAS
Aalsmeer - De zesde ronde van
de AAS Online jeugd-schaakcompetitie bracht weer een aantal
spannende partijen. Marien tegen Merlijn begon als een Russische verdediging die over ging
in het Italiaans Vierpaardenspel.
Zwart speelde een bekend schijn
offer, waarna een felle en spannende strijd ontstond. Uiteindelijk trok Marien aan het langste eind en gaf mat. Luuk V. is in
de achtervolging op Luuk B. Met
zwart tegen David speelde Luuk
weer zijn geliefde Siciliaanse
Draak. Wit offerde een kleine kwaliteit, maar de aanval liep dood
en het loperpaard van zwart was
moordend. Een kwaliteit werd te-

ruggewonnen en daarna werd de
partij vakkundig uitgeschoven,
punt voor zwart. Christiaan speelde ook zijn vaste opening, namelijk het Engels Vierpaardenspel tegen Luuk B. Ook hier een bekend
schijnoffer van zwart dat initiatief
opleverde. Wit verdedigde stug,
maar dit kostte veel tijd. In partijen van 30 minuten per persoon
kan het dan hard gaan. Zwart
maakte hier goed gebruik van en
hield de druk erop. In ultieme tijdnood stortte wit in, werd kaalgeplukt en matgezet. De partij Pieter tegen Bryan moet nog gespeeld worden. Voor uitslagen en
de stand: www.aas.leisb.info
Door Ben de Leur

Nieuwe routekaart in de maak

BeNe-League Handbal
competitie stilgelegd
Aalsmeer - De BeNe-League
Handball competitie wordt tot
en met 15 november stilgelegd.
Conform de nieuwe richtlijnen
van de Nederlandse en Belgische
overheden is het trainen in teamverband en het spelen van wedstrijden op het hoogste niveau
niet of beperkt toegestaan.
In overleg met het BeNe-League
platform en de stakeholders
wordt gekeken naar het tot stand
komen van een nieuwe routekaart. De routekaart geeft zicht

op het doorstarten van deze
grensoverschrijdende herencompetitie, waar onder andere Green
Park Aalsmeer aan deelneemt.
Begin november wordt deze routekaart gedeeld met de betrokkenen.
De maatregelen per land (België
en Nederland) worden gerespecteerd en de ontwikkelingen van
het COVID-19 virus worden op de
voet gevolgd. De veiligheid van
spelers, begeleiders en officials
staat voorop.

Samir Benghanem in EKkwalificatie selectie
Aalsmeer - Het Nederlands He- uur klinkt het beginsignaal in
renteam komt begin november een leeg Topsportcentrum Almevoor het eerst sinds het Euro- re. De wedstrijd wordt gespeeld
pees Kampioenschap weer in ac- zonder publiek, maar is wel live te
tie. De ploeg van bondscoach Er- volgen via HandbalNL.tv. Op zonlingur Richardsson neemt het, in dag 8 november spelen de Oranhet kwalificatietraject voor het EK jeheren om 18.00 uur uit tegen
2022, op tegen Turkije en Polen. Polen.
Richardsson heeft 18 spelers opgenomen in de definitieve selec- Hongarije en Slowakije
Nils Eekhoff, tweede van rechts in wit shirt, in actie op een kasseienklim in tie, die op Papendal samenkomt. Het Nederlands Herenteam is
In de interlandweek wordt de bij de loting voor de kwalificatie
de Ronde van Vlaanderen. Beeld: Sporza, vrt.
wedstrijdselectie teruggebracht van het EK 2022 in Hongarije en
naar 16 spelers.
Slowakije ingedeeld in poule 5
Onder andere Samir Benghanem bij Slovenië, Polen en Turkije. Tevan Green Park Aalsmeer maakt gen iedere tegenstander wordt
deel uit van de selectie. Ook Lars een keer uit en een keer thuis
Kooij, tot voor kort spelend bij gespeeld. Aan het einde van de
de Aalsmeerse handbalvereni- kwalificatie plaatsen de numging, is geselecteerd, evenals ook mers één en twee en de vier besoud-speler Jeffrey Boomhouwer. te nummers drie uit alle acht pouRijsenhout - Nils Eekhoff kan met te Koppenberg, toen het deelne- Hij handbalt bij het Duitse Bergi- les zich voor het EK 2022.
een goed gevoel gaan genieten mersveld in mootjes uiteen viel, scher HC. Lars Kooij beproeft zijn Het EK wordt van 13 tot en met
van een welverdiend herfstreces moest hij terrein prijsgeven. Oud- talent bij TM in Denemarken.
30 januari 2022 georganiseerd in
en met vertrouwen uitkijken naar winnaar Niki Terpstra was op plek
gastlanden Hongarije en Slowaeen nieuw seizoen. De wielren- 111 de laatste van de 172 gestar- Turkije en Polen
kije. De speelsteden zijn Bratislaner uit Rijsenhout eindigde afge- te renners die de finish bereikten. Op woensdag 4 november staat va en Kosice in Slowakije en Delopen zondag als 58ste in zijn eerde thuiswedstrijd tegen Turkije brecen, Szeged en Boedapest in
ste Ronde van Vlaanderen bij de Plek in top-150
op het programma. Om 20.00 Hongarije.
profs. Hij arriveerde in finishplaats De Ronde van Vlaanderen was
Oudenaarde vijf minuten na win- voor de Nils Eekhoff een mooie
naar Mathieu van der Poel in een afsluiting van een verrassend
groepje van negen renners, on- goed seizoen. De debutant in
der meer met Trentin, Langeveld, het profpeloton maakte indruk
Mads Pedersen en Oss.
op het NK, werd tweede in Dwars
Eekhoff en vier van zijn Sunweb- door het Hageland, was een geteamgenoot waren aan de top- waardeerde helper binnen zijn
klassieker begonnen met de op- team, reed drie prima tijdritten
dracht bij het ingaan van de be- en loodste ploeggenoot Michael
slissende fase van de koers hun Matthews op spraakmakende De Kwakel - Afgelopen dins- De honkballers wisten in dit rare
kopmannen Kragh Andersen en wijze naar een zege in de Bretag- dag werden de Honkbal Aspiran- corona seizoen van de acht geten 2 van Thamen op de valreep speelde wedstrijden er zeven te
Benoot (tiende in de uitslag) naar ne Classic.
de spits van het peloton te leiden. Op de algemene UCI-wereldrang- nog even in het zonnetje gezet winnen en daarom werden alNa gedane arbeid kon Nils Eek- lijst klom Nils Eekhoff naar een voor hun kampioenschap in de le teamleden getrakteerd op een
medaille en wat lekkers.
hoff daarna op de voorlaatste be- plek bij de beste 150. In het bijna 3e klasse B.
klimmingen van de Oude Kwa- afgesloten jaarklassement van de
remont en Paterberg de beteren eendagskoersen steeg hij naar de V.l.n.r. bovenste rij: coaches Sjoerd en Wouter. Middelste rij: Callum, Kevin,
Arend, Thijs, Max, Ralph en Boyd. Zittend: Britt, Didier en Jop.
nog volgen. Pas na de beruch- top-60.

Mooie afsluiting wielerseizoen

Sterk debuut Nils Eekhoff
in Ronde van Vlaanderen

8 Wedstrijden gespeeld, 7 gewonnen

Medaille voor Thamen
Honkbal Aspiranten 2

Verkoop tenues De Graankorrel

Nieuwe sporttenues voor
kinderen KC De Ruimte
Kunst & Genoegen

Voorlopig laatste dampartijtje in ‘t Fort
De Kwakel - Op woensdagmiddag kon nog net gedamd worden, na de partijen konden de
dammers ‘t Fort De Kwakel voor
minstens vier weken sluiten. Een
triest gebeuren voor de leden
van Kunst & Genogen, maar zeker voor fortbeheerder Mark Hogenboom die naast zijn werk ook
de damclub een warm hart toedraagt.
Slechts zeven leden telt damclub
Kunst en Genoegen nu nog, Bert
van Wermeskerken zette na 15
jaar een punt achter zijn damcarrière. K&G zal de trouwe materiaalman en zijn gezelligheid node
missen. Na amper een maand gedamd te hebben zal de competitie weer even stil liggen. Een competitie die op dit moment aange-

voerd wordt door Wim Keessen.
Juist Wim verloor de laatst gespeelde partij, een partij voor de
bekercompetitie. Verlengd kampioen Wim Konst mocht als laatste speler de punten oprapen.
Adrie Voorn speelde weer eens
tegen de opgeladen damcomputer, dat mocht Theodoor niet
baten, Adrie was de computer
de baas. Nu maar aftellen totdat
de deuren van ‘t Fort weer opengaan, en dat er dan ook maar
nieuwe leden komen dammen.
Zij moeten de smaak inmiddels
weer te pakken hebben, als je de
deur niet uit mag, wat is er dan
nog mooier dan een potje dammen? Op 22 december viert K&G
haar 93e verjaardag, liefst in ‘t
Fort en met grote getalen.

Sjoelavonden
uitgesteld

huis van Kudelstaart, gesloten is,
zit er niets anders op dan wachten. Kijk voor uitslagen en informatie op de website: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 15
oktober zou Sjoelclub Aalsmeer
weer gaan sjoelen, maar door
de verscherpte coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. Ook de
jaarvergadering en de prijsuitreiking van vorig seizoen is voorlopig uitgesteld. Wanneer de volgende sjoelavond kan plaatsvinden, is nog niet te zeggen. Zolang
de horeca, waaronder het Dorps-

Kudelstaart - Met een nieuwe naam heeft Kindcentrum De
Ruimte ook een nieuw logo gekregen. Daardoor kunnen de
sporttenues van de school niet
meer worden gebruikte. De oudervereniging van De Ruimte
heeft een flink budget beschikbaar gesteld om nieuwe shirts,
broeken en sportkousen aan te
schaffen. Zo kunnen de kinderen herkenbaar meedoen aan alle
toernooien en strijden om de eer
van de school. De school is trots
op de nieuwe kleding en de kinderen zijn er blij mee.

Volleybal voor
jeugd/jongeren

Aalsmeer - Heb je zin om lekker
te sporten? Kom dan eens volleyballen bij Oradi/Omnia Aalsmeer.
Rabobank Clubactie
Er kan overigens nog wel ge- Ook nu, tijdens corona, is volleystemd worden op Sjoelclub bal een hartstikke leuke sport om
Aalsmeer (of andere verenigin- te doen. Het enige dat je hoeft te
gen, groepen en stichtingen) doen is een mailtje te sturen naar
met de Rabobank Clubactie. Dit volleybal@svomnia.nl, je sportis voor leden van de Rabobank schoenen aan te trekken en mee
Regio Schiphol. Stemmen is mo- te komen doen. Jeugd tussen de
gelijk tot en met 25 oktober aan- 8 en 12 jaar traint op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur in
staande.

Er zijn vast kinderen die nog
graag een herinnering hebben aan hun school met de ‘oude’ naam. Daarom biedt de oudervereniging de shirts van De
Graankorrel aan. Op woensdag
28 oktober willen de ouders de
oude sportpakjes gaan verkopen.
Zij gaan van 13.45 tot 14.15 uur
op het plein van de bovenbouw
staan en denken aan een vrije gift
voor een pakje. Er staat een grote pot waar iedereen geld in kan
stoppen. Nu maar hopen dat er
veel belangstelling voor is. Adres:
Schweitzerstraat 136.

de gymzaal in de Baccarastraat 1.
Jongeren tussen de 14 en 17 jaar
komen voor hun training bijeen
op donderdagavond van 19.00
tot 20.30 uur in de sporthal van
de Waterlelie aan de Dreef. Een
keer meetrainen is gratis.

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt

Raymond van der Weiden
voert klassement aan
Aalsmeer - Dinsdagavond 13 oktober kwam een handvol enthousiaste darters naar ‘t Middelpunt
om vrolijk wat bij te praten en om
even later hun pijlgooikunsten te
vertonen. Hoewel Peter Bakker al
jaren meedoe lukt het hem maar
niet om net zo losjes en ontspannen te gooien als thuis. Een wedstrijd tegen een ander brengt
toch een spanning mee die ervoor zorgt dat het goede gevoel
tussen hand en dart er niet is. Afgelopen dinsdag heeft Peter zelfs
twee keer de dartpijlen gewisseld, maar werd uiteindelijk toch
nog laatste. De mensen die minder last van deze spanning hebben zijn sterk in het voordeel, zoals Raymond van der Weiden en
Victor van Schie. Deze twee spelers maakten er in de eerste partij wel een spannende zaak van.
Raymond wist de strijd te win-

nen, mede door onder andere
een mooie 180-er. Zo wist ook
Peter op het nippertje te winnen
van Kees de Lange, terwijl Vincent
Beukman soepel van Peter won.
Kees herstelde zich goed in het
gevecht tegen Victor en won met
3-2. Kees was misschien wat moegestreden, want hij verloor even
later met 3-0 van Vincent. Victor had zijn verlies ook snel verwerkt, want hij veegde Peter met
3-0 van de mat. Op het laatst kon
Victor het niet redden tegen Vincent en zo werd Vincent wederom mooi tweede op deze avond.
Niemand kon van Raymond winnen en dus werd hij weer de terechte nummer één. En dat blijft
hij zeker meer dan een week. Vanwege de corona-regels van de gemeente komt het darten op dinsdag namelijk voorlopig te vervallen.

Geen kaarten
BV Hornmeer

teiten meer plaatsvinden. Voorlopig dus geen kaartavonden
op vrijdag in het buurthuis aan
de Dreef. Voor de eerste weken
geldt deze regel. “Als we weer
mogen gaan organiseren, laten
we dit zo spoedig mogelijk weten. Het is jammer, maar wij houden ons aan de geldende regels”,
aldus het bestuur.

Aalsmeer - Ook Buurtvereniging Hornmeer krijgt ermee te
maken. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen mogen
er de komende tijd geen activi-

