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“Iedereen moet weten dat elk rond-
slingerend klein stukje plastic een 
dier in de problemen kan brengen.” 
In de herfstvakantie kon je in Aals-
meer en Kudelstaart op meerdere 
plekken kinderen tegenkomen die 
gewapend met een grijper en een 
vuilniszak aan het speuren waren in 
bermen en bosjes. Ze deden mee aan 
de zwerfafvalbingo van Team Sport-
service Aalsmeer. 

Volle bingokaart
Op de bingokaart stonden onder 
andere plastic afval, mondkapjes, 
drinkpakken, blikjes en overig afval. 
De meeste kinderen hadden hun 
kaart al na een kwartiertje zoeken 
vol. “Dat betekent dat er overal heel 
veel troep ligt die thuis of op straat in 
een afvalbak hoort”, zegt Anne, die 
van het tegengaan van zwerfafval 
één van haar speerpunten in haar 
burgemeesterschap heeft gemaakt. 
“Elk stukje troep zorgt voor 
problemen. Dieren raken erin 
verstrikt of krijgen het in hun maag. 
Het zou mooi zijn als mensen daar 
over nadenken voordat ze iets 
zomaar weggooien. Het ziet er ook 
nog eens vies uit.” 

Op- en aanpakken
Anne wil als kinderburgemeester 
graag het probleem zwerfafval 
aanpakken. En dat doet ze onder 
andere door het zelf op te pakken. 
“Dat zouden we met z’n allen moeten 
doen”, zegt Anne. “Als je troep op 
straat ziet liggen, pak het op en gooi 
het in de afvalbak. Mijn plan is dan 

ook om acties, zoals deze zwerfafval-
bingo, veel vaker te doen. Op alle 
scholen als les voor de kinderen, 
maar ook bijvoorbeeld als sport. Je 
kunt tijdens het wandelen of joggen 
steeds bukken om iets op te rapen 
en weg te gooien. Dat is een goede 
oefening en nuttig voor je omgeving. 
Maar het begint er mee dat iedereen 
troep zelf netjes in een afvalbak 
gooit. Thuis of op straat.” 
Bij de balie in het gemeentehuis zijn 
altijd een grijper en een afvalzak te 
leen. “Iedereen moet weten dat elk 
rondslingerend klein stukje plastic 
een dier in de problemen kan 
brengen.” In de herfstvakantie kon je 
in Aalsmeer en Kudelstaart op meer-
dere plekken kinderen tegenkomen 
die gewapend met een grijper en 
een vuilniszak aan het speuren waren 
in bermen en bosjes. Ze deden mee 
aan de zwerfafvalbingo van Team 
Sportservice Aalsmeer. 

Volle bingokaart
Op de bingokaart stonden onder 
andere plastic afval, mondkapjes, 
drinkpakken, blikjes en overig afval. 
De meeste kinderen hadden hun 
kaart al na een kwartiertje zoeken 
vol. “Dat betekent dat er overal heel 
veel troep ligt die thuis of op straat in 
een afvalbak hoort”, zegt Anne, die 
van het tegengaan van zwerfafval 
één van haar speerpunten in haar 
burgemeesterschap heeft gemaakt. 
“Elk stukje troep zorgt voor 
problemen. Dieren raken erin 
verstrikt of krijgen het in hun maag. 
Het zou mooi zijn als mensen daar 

over nadenken voordat ze iets 
zomaar weggooien. Het ziet er ook 
nog eens vies uit.” 

Op- en aanpakken
Anne wil als kinderburgemeester 
graag het probleem zwerfafval 
aanpakken. En dat doet ze onder 
andere door het zelf op te pakken. 
“Dat zouden we met z’n allen moeten 
doen”, zegt Anne. “Als je troep op 
straat ziet liggen, pak het op en gooi 
het in de afvalbak. Mijn plan is dan 
ook om acties, zoals deze zwerfafval-
bingo, veel vaker te doen. Op alle 
scholen als les voor de kinderen, 
maar ook bijvoorbeeld als sport. Je 
kunt tijdens het wandelen of joggen 
steeds bukken om iets op te rapen 
en weg te gooien. Dat is een goede 
oefening en nuttig voor je omgeving. 
Maar het begint er mee dat iedereen 
troep zelf netjes in een afvalbak 
gooit. Thuis of op straat.” Bij de balie 
in het gemeentehuis zijn altijd een 
grijper en een afvalzak te leen. 

Aalsmeer – Tijdens de zwerfafvalbingo van Team Sportservice Aalsmeer 
heeft kinderburgemeester Anne van Duijn haar pleidooi tegen rotzooi op 
straat kracht bijgezet.

Kinderburgemeester Anne van 
Duijn ‘strijdt’ tegen zwerfafval

Kinderburgemeester Anne van Duijn, Kjeld, Guusje en Sophie ruimen zwerfafval op in Kudelstaart.

De opbrengst van een half uurtje 
zwerfafval rapen.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 31 OKTOBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag 16u. Netkerk: Kerk in 

kleine groepen. Zie: www.cama-
aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

10u. Dienst met ds. J. Bonhof uit 
Utrecht. Om 16.30u. Dienst in 
Het Lichtbaken, Rijsenhout.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. K.D. 
Huizinga uit Hoorn en 16.30u. 
met ds. J.W. Ploeg uit Heukelum 
(gez. dienst met CGK).

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Geboortedankzeggingsdienst 
met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
Ned. Bijbelgenootschap.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst. Thuis kijken: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
Joshua Prins. Zie: hervormdaals-
meer.nl. Woensdag 3 november 
19.30u. Dankdag voor gewas en 
arbeid met ds. G.H. de Ruiter.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Oogstdienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Orga-
nist: Johan van der Zwaard. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. Info: 
www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. en dinsdag 14u. 
Vieringen in Kloosterhof. 
Zondag in Karmelkerk 9.30u. 
Viering. Om 14u. Poolse dienst 
met pastoor Krzysztof Kicka. 
Dinsdag 19u. DOP m.m.v. 
Karmelkoor en woensdag 
10.30u. Eucharistieviering.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met mw. C. 
de Peuter uit Noordwijk. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Zondag 10u. Dienst. Info: https://

sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg-

Zondag 11u. Woord en commu-
nieviering m.m.v. dames- en 
herenkoor. Dinsdag 2 november 
Allerzielen. Info: sjangeboortese-
cretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

vanaf 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 1 november 
met ds. Oscar Lohuis. Info: www.
begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

vanaf 20u. in om de twee weken 
in Ontmoetingskerk, Werf 2, 
Rijsenhout. Op 9 november met 
Peter Slagter over ‘Het Bijbel-
boek Openbaring’. Info: 
0297-323736.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - ODeze week is een subsi-
diecheque uitgereikt van € 2500,00 
(het maximale subsidiebedrag) door 
Joop de Vries, penningmeester van 
OSA aan vertegenwoordigers, de 
dames Dekkers en van Diepen, van 
de Stichting GA. Door de stichting is 
in de gemeente Aalsmeer een 
bedrag van 2.505 euro ingezameld.
Het ingezamelde en het subsidiebe-
drag zijn bestemd voor de bouw van 
een quarantaine ruimte voor de 

opvang van kinderen en jongeren 
die te maken hebben gehad met 
(online) seksueel misbruik op de 
Filippijnen. Dit zal een multifunctio-
neel huisje zijn, dat wanneer het vrij 
is, het door een maatschappelijk 
werker als kantoor en spreekkamer 
gebruikt kan worden.
Meer weten over de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aals-
meer (OSA)? Kijk dan op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl

Cheque van OSA voor Stichting GA

Kudelstaart - De jaarlijkse collecte 
voor de Nierstichting heeft dit jaar in 
Kudelstaart een totaalbedrag van 
2.640,50 euro opgeleverd. Vrijwilli-
gers van de stichting gingen in de 
week van 19 tot en met 25 september 
langs de deuren in het dorp om geld 
op te halen. Met het oog op de coro-
napandemie werd daarbij extra 
ingezet op online collecteren, 
bijvoorbeeld door middel van een 
speciale QR-code. Zo werd de 
gezondheid en veiligheid van zowel 

de collectant als de schenker gega-
randeerd. De Kudelstaarters gooiden 
in totaal 2.435 euro contant in de 
collectebus, online werd 17 euro 
gedoneerd. De gebruikte QR-code 
leverde nog eens 188,50 euro op. Met 
het geld zet de Nierstichting zich in 
om mensen met een nierziekte niet 
alleen in leven te houden, maar ook 
een leven te geven. Wil jij volgend 
jaar ook een handje helpen bij de 
collecte? Neem dan contact op met 
Nel Stolwijk via 0297-322460.

Collecte Nierstichting goed voor 2.600 euro

Aalsmeer - Wanneer ouderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart hun warme 
maaltijd niet meer dagelijks zelf 
kunnen bereiden, kunnen zij een 
aanvraag indienen voor Tafeltje Dek 
Je maaltijden. Deze worden vers 
bereid in de keuken van Zorgcen-
trum Aelsmeer en door vrijwilligers 
aan huis gebracht.
Helaas bestaat er momenteel een 
wachtlijst voor nieuwe aanvragen 
van maaltijden, omdat er niet 
voldoende vrijwilligers zijn om de 
maaltijden te bezorgen.

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligers voor de maaltijdbe-
zorging worden door de coördina-
toren bij het Zorgcentrum tijdig 
ingedeeld. Zij houden rekening met 
de beschikbaarheid van de vrijwilli-
gers en een logische route voor de 
bezorging. Het uitgangspunt is dat 
een vrijwilliger één keer per 3 à 4 

weken op drie dagen de maaltijden 
bezorgt op maandag, woensdag en 
vrijdag of op dinsdag, donderdag en 
zaterdag. Voor de ontvangers van de 
maaltijd is de persoonlijke bezorging 
een welkom menselijk contact op de 
dag. En voor de vrijwilligers is het 
een dankbare taak. De vrijwilliger 
haalt de maaltijden rond 11.30 uur 
op bij de keuken van het Zorgcen-
trum, bezorgt gemiddeld vijf tot acht 
maaltijden aan huis en brengt de 
lege maaltijdboxen weer terug bij 
het Zorgcentrum. Een inzet die 
gemiddeld ruim een uur per dag tijd 
vraagt. Voor de kosten van het 
gebruik van de eigen auto is een 
kleine tegemoetkoming beschikbaar.
Geïnteresseerd en bereid om als vrij-
williger mee te helpen? Stuur dan 
een mail naar sdjong@zorgcentru-
maelsmeer.nl of bel naar 0297 – 
326050 en vraag naar Sandra de Jong 
of Anja Kroon.

Tafeltje Dek Je bezorgen, een 
dankbare taak!

Aalsmeer - Het ontmoetingscentrum 
in gebouw Irene biedt ondersteu-
ning aan kwetsbare ouderen waar-
onder eenzame inwoners, inwoners 
met (beginnende) dementie maar 
biedt ook ondersteuning voor 
mensen met andere hersenaandoe-
ningen. Parkinson is de snelst groei-
ende neurologisch aandoening op 
dit moment en voor het ontmoe-
tingscentrum een reden om iets 
laagdrempeligs aan te bieden op het 
gebied van welzijn en inloop. 
Op maandagmiddag is er ruimte in 
Irene gereserveerd om met lotge-
noten samen te zijn. Ervaringen 
delen onder het genot van een kop 
ko�e of thee en informatie uitwis-
selen. Een deskundig begeleider 
geeft een speciale Yoga4parkinson 
les. 
Op steeds meer locaties in Nederland 
kunnen mensen met de ziekte van 
Parkinson speciale Yoga4Parkinson-

lessen volgen bij gespecialiseerde 
yogadocenten. En dat is goed 
nieuws, want veel recente weten-
schappelijke onderzoeken tonen de 
fysieke en mentale voordelen van 
yoga aan. Op een relatief eenvoudige 
manier meer balans, ontspanning, 
kracht en souplesse ervaren; dat kan 
met yoga. Juist bij de ziekte van 
Parkinson ontbreekt het nogal eens 
aan deze zaken. Yoga4Parkinson 
heeft dan ook als doel zoveel moge-
lijk mensen met Parkinson deze voor-
delen zelf te laten ervaren.
De deur staat open vanaf 13.30 uur. 
Tot 14.15 is er mogelijkheid voor het 
delen van ervaringen. De yogales is 
van 14.15 tot 15.15 uur waarna er 
nog ruimte is voor ko�e en 
napraten. Voor informatie kan 
contact opgenomen worden met het 
ontmoetingscentrum, inloop 
Odense, Kanaalstraat 12 via 06 
22468574.

Yoga4Parkinson op maandag bij 
ontmoetingscentrum in Irene

K    S
Kudelstaart - Op woensdag 3 november 
hoopt de SOW gemeente weer te starten 
met haar maandelijkse ko�e-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. De 
aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis. Ko�e en thee 
staan klaar. De tafels worden wat verder 
uit elkaar gezet. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven aan zieke 
mensen of om een gesprek van mens tot 
mens te hebben. Kom ook en neem 
gerust iemand mee.

Aalsmeer - Zondag 31 oktober is weer 
de maandelijkse kerkdienst in de Oud 
Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg 
394. De dienst begint om 16.00 uur en 
voorganger is pastoor Martina Liebler. 
Het koor staat onder leiding van 
Gertjan Arentsen en het orgel wordt 
bespeeld door Toon Renssen. De 
schriftlezingen worden vezorgd door 
Maaike McCurdy en Iny Waaning. 
Tijdens deze dienst worden de doden 
herdacht (2 november Allerzielen). Er is 
tijdens de diensten één collecte voor 
de kosten van de dienst en het behoud 
van de kerk. Na a�oop staan ko�e en 

Taizégebed in Karmel
Aalsmeer - Op vrijdag 29 oktober om 
20.30 uur wordt in de kapel van Karmel 
Aalsmeer aan de Zwarteweg 36 een 
Taizégebed gehouden. Tijdens deze 
meditatieve viering worden eenvoudige 
liederen, gebed, bijbelteksten en stilte 
met elkaar afgewisseld. Daarna is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten. Aardig 
misschien om eens mee te vieren!

thee klaar. Iedereen is welkom. De 
volgende diensten zijn zondag 28 
november en tweede Kerstdag, zondag 
26 december, beiden vanaf 16.00 uur.

Koorleden gezocht
Het koor zoekt overigens nog mensen 
uit de wijde omgeving die graag zingen 
op de laatste zondag van de maand 
onder leiding van Gertjan, zangpeda-
goog. Er wordt gerepeteerd van 15.15 
tot 15.45 uur en gezongen tijdens de 
dienst vanaf 16.00 uur. Nieuwe zangers 
(m/v) kunnen zich aanmelden via 
corbier.louman@hetnet.nl

Zondag dienst in Oud 
Katholieke Kerk









meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VANAF 30 OKTOBER 
FAIRTRADE WEEK 

Als Fairtrade gemeente streeft Aals-
meer naar een wereld waarin ieder-
een een kans op ontwikkeling krijgt. Van 30 oktober t/m 7 
november 2021 is het weer Fairtradeweek. Deze keer staat de 
thee centraal. De werkgroep Fair trade Aalsmeer maakt werk 
van het ‘Samen-Thee-Momentje’. Met wie drinkt u komende 
week een kopje Fairtrade thee?

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
OOSTEINDERWEG 49 AALSMEER (Z19-020203)

Koninklijke de Vries Scheepsbouw B.V. heeft een omgevings-
vergunning aangevraagd voor de legalisatie van een bestaand 
parkeerterrein en de uitbreiding daarvan met een aantal nieu-
we parkeerplekken, om voldoende parkeerruimte te kunnen 
bieden aan de werknemers van de scheepswerf. Het parkeer-
terrein is aangelegd naast het bestaande parkeerterrein aan 
de Oosteinderweg 49 in Aalsmeer. Beide parkeerterreinen zijn 
met elkaar verbonden door een ophaalbrug, waarvoor reeds 
een tijdelijke vergunning is verleend en die met deze proce-
dure een permanente status dient te krijgen. Op het parkeer-
terrein zijn een geluidsscherm, lichtmasten en groenstroken 
gerealiseerd. Ook is de uitrit verbreed en wordt een sloot 
gedempt. De genoemde werken en werkzaamheden passen 
niet binnen het vigerende bestemmingsplan ”Oosteinderweg 
2020”. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een omge-
vingsvergunning aangevraagd om buitenplans af te wijken 
van het bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo).

Ter inzage
Met ingang van 29 oktober 2021 ligt de ontwerp-omgevings-
vergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende 
stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti� catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB14xA-OW01, 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het
  kader van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een af-

spraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 

Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, In verband met 
maatregelen in het kader van corona (Covid-19) dient hier-
voor eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-
5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een 
zienswijze betre� ende de ontwerpbeschikking inzake de 
omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het col-
lege van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via fu-so@amstelveen.
nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsver-
gunning Oosteinderweg 49, Z19-020203”. Zienswijzen kunnen 
naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het 
centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘KUDELSTAART 2020’ EN BESLUIT TOT VASTSTELLING 
VAN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER 
(Z19-029279)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat het be-
stemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ met bijbehorende stukken 
ter inzage ligt met ingang van 29 oktober 2021 tot en met 10 
december 2021. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft het be-
stemmingsplan op 16 september 2021 gewijzigd vastgesteld.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij op 
20 juli 2021, op grond van artikel 76 van de Wet geluidhinder, 
hebben besloten hogere grenswaarden voor geluid vast te 
stellen voor één woning aan de Kudelstaartseweg 67-73. Dit 
besluit ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage. 

Bestemmingsplan
Het plangebied beslaat de gronden ten zuiden van de Heren-
weg en de Kudelstaartseweg, ten noorden van de Hoofdweg, 
ten oosten van de Bilderdammerdijk en de gronden ten wes-
ten van de Legmeerdijk en Bachlaan. Het bestemmingsplan is 
een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Kudel-
staart 2006’ en geeft daarmee een actueel beheerkader voor 
het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plange-
bied. Het bestemmingsplan is in beginsel conserverend van 
aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt 
op toekomstige ontwikkelingen. Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betreft 
enerzijds wijzigingen naar aanleiding van door de gemeente-
raad ontvangen zienswijzen en anderzijds zijn ambtshalve wij-
zigingen aangebracht. In de Nota van Beantwoording en Staat 
van Wijzigingen (bijlage 8 van het bestemmingsplan) zijn de 
wijzigingen uitgeschreven.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Naar aanleiding van de woningbouwontwikkeling aan de 
Kudelstaartseweg 67-73 (Kerkepad) is het bouwvlak van de 
hooibergwoning op dit perceel verplaatst richting de Kudel-
staartseweg. Vanwege de ligging dichter op de Kudelstaartse-
weg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat de geluidbelasting, vanwege het wegverkeer 

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�  e via gri�  e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
 datum beschikking

 Antanaitytė M. 07-05-1992 19-10-2021
 Dion S.G. 06-02-1972 19-10-2021
 Kantar S. 19-10-1981 21-10-2021
 Kras M.I. 18-03-1965 21-10-2021
 Kras K.G. 16-01-1997 21-10-2021
 Kreft M.Z. 23-08-1997 19-10-2021
 Lin Y. 21-11-2016 19-10-2021
 Lin C. 21-11-2016 19-10-2021
 Lin M. 09-04-1972 19-10-2021
 Louter D.M.M. 07-06-1991 21-10-2021

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 

op de Kudelstaartseweg, op de west-, zuid- en noordgevel van 
deze woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. Aangezien de maximale hogere grenswaarde van 63 dB 
niet wordt overschreden en geluidreducerende maatregelen 
bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskun-
dige, landschappelijke of � nanciële aard, kunnen voor de des-
betre� ende gevels hogere waarden worden vastgesteld. De 
nieuw te bouwen woning moet een zodanige geluidisolatie 
bevatten dat een acceptabel binnenniveau van 33 dB wordt 
bereikt.

Inzage
Het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van ho-
gere waarden (zie bijlage 6 van de toelichting op het bestem-
mingsplan), liggen met de daarbij behorende stukken ter in-
zage van 29 oktober 2021 tot en met 10 december 2021.
De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti� catiecode: NL.IMRO.0358.20-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://0358.ropubliceer.nl;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het ge-

meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, en
- bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 

Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.
In verband met maatregelen in het kader van het coronavirus, 
zijn de papieren stukken alleen op afspraak in te zien. Hiervoor 
kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 
0297-387575 (balie Aalsmeer) en 020-5404911 (balie Amstel-
veen).

Beroep
Met ingang van 30 oktober 2021 kan gedurende zes weken 
tegen de twee besluiten beroep worden ingesteld bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan 
daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van 
beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voor-
ziening zijn kosten verbonden.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE OMGEVINGSVERGUNNING, 
AANVRAAG ONTVANGEN
- Aalsmeerderweg 293 en 293 kwek, 1432 CP (Z21-072432), 

het vervangen van de bestaande bebouwing aan de ach-
terzijde van de bestaande woning door een klaslokaal en 
een tweede woning. Toelichting: uit de ingediende te-
keningen blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het 
realiseren van een klaslokaal en een tweede woning i.p.v. 
het vervangen van twee bestaande schuren en aanbouw 
achter de woning
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AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Seringenstraat 14, 1431 BJ, (Z21-077820), het bouwen van 

een serre 
- Ophelialaan 107, 1431 HC, (Z21-077819), het uitbreiden 

van de winkelruimte 
- Jupiterstraat 7, 1431 XA, (Z21-077421), het plaatsen van 

een container op de parkeerplaats voor de woning vanaf 
20 december 2021 

- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-077330), het vervan-
gen van de oude vissteiger door twee nieuwe exemplaren 
(Waterfront) 

- Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 
2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-077326), het 
vervangen en/of omkleuren van de kozijnen en het na-
isoleren van de kopgevels van 91 woningen 

- Kudelstaartseweg 145, 1433 GC, (Z21-077200), het kappen 
van een zieke boom (Fagus sylvatica) 

- Azaleastraat 9, 1431 SH, (Z21-077136), het plaatsen van 
een dakopbouw met kap 

- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-076829), het (ver)
plaatsen van een nieuwe sloepensteiger en het bouwen 
van een nieuwe vlonder (Waterfront) 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:

- Corellihof 2-16 en 7-33, Vivaldihof 2-18 en 7-33, Tartinihof 
2-18 en 7-33, Locatellihof 2-18 en 7-33, (Z21-075724), het 
vervangen en/of omkleuren van de kozijnen en het na-
isoleren van de kopgevels van 91 woningen. Verzonden: 
21 oktober 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Herenweg 9a, 1433 GS, (Z21-056177), het kappen van een 

denneboom in de voortuin. Verzonden: 22 oktober 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Vlinderweg 64, 1432 MK, (Z21-063065), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. 
Verzonden: 21 oktober 2021

- Wilgenlaan 12, 1431 HT, (Z21-075596), het plaatsen van 
een zorg-containerwoning. Verzonden: 21 oktober 2021

- Aalsmeerderweg 279, 1432 CN, (Z21-046344), het plaatsen 
van een kweekkas achter op het erf. Verzonden: 20 oktober 
2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Zwarteweg 21 (Z21-075382) Kerstbomenverkoop van 7 
t/m 18 december 2021, ontvangen 13 oktober 2021

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
- Molenpad 19 (Z21-076450) Vomar Voordeelmarkt B.V., ont-

vangen 15 oktober 2021

ALCOHOLWET ONTHEFFING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 313 (Z21-074815) Het plaatsen van twee tap-

punten ten behoeve van plantenbeurs op 3 t/m 5 novem-
ber 2021, verzonden 21 oktober 2021

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kan Dreef 4 (Z21-075194) feest na voetbalactiviteiten 

op 13 november 2021, akkoord op 21 oktober 2021
- Loswal (Z21-075129) Sinterklaas intocht Kudelstaart op 20 

november 2021, akkoord op 21 oktober 2021
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Instellen eenrichtingsverkeer - Jan Lunenburg Oever 

TER INZAGE

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

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

t/m 05-11-21 Ontwerp Mobiliteitsagenda Aalsmeer
t/m 10-12-21 Ontwerp omgevingsvergunning Oostein-

derweg 49 Aalsmeer (Z19-020203) met de 
daarbij behorende stukken

t/m 10-12-21 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kudel-
staart 2020’ en besluit tot vaststelling van hoge-
re waarden Wet geluidhinder (Z19-029279)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer – Op dinsdag 26 oktober 
heeft vanaf half elf in de avond een 
enorme brand gewoed in een woon/
winkelpand in de Zijdstraat. De 
vlammen waren in de ruime omge-
ving te zien. Door de stevige wind 
waaiden brokstukken over de School-
straat en de achterliggende straten. 
Menig bewoner heeft water ter hand 
genomen om brandende delen in 
tuinen en op woningen, panden en 
auto’s te blussen. De brandweer was 
snel ter plaatse en kreeg hulp van 
korpsen uit de omgeving. Er werd 
groot materieel ingezet en hiermee 

heeft de brandweer voorkomen dat 
naastgelegen en tegenover liggende 
panden ook vlam zouden vatten.
“Grote klasse”, aldus omwonenden. 
“De panden staan heel dicht op 
elkaar. Knap dat de brandweer de 
schade heeft weten te beperken tot 
‘slechts’ rook- en waterschade van 
nabij gelegen gebouwen.” 
Burgemeester Gido Oude Kotte 
beaamt dit: “Een wonder dat de 
schade beperkt is gebleven tot een 
enkel pand.” Een heftige gebeurtenis 
voor de betrokkenen en de omwo-
nenden, laat hij verder weten. “Hele-

Woon/winkelpand in Zijdstraat 
verwoest door grote brand

maal op deze locatie middenin het 
centrum.  Door de hoge vlammen en 
de enorme hitte zijn ruiten van 
tegenover gelegen huizen en winkels 
gesprongen. De burgemeester is bij 
deze bewoners langs gegaan. “De 
bewoners zagen een grote vuurzee 
op zich afkomen. Dat heeft een 
behoorlijke impact gegeven.” De 
schrik zit er de volgende dag bij 
menigeen nog in, maar opluchting is 
er dat niemand gewond geraakt is. 
Een aantal omwonenden heeft de 
nacht doorgebracht in een hotel, 
nadat ze eerder op de avond waren 
opgevangen in het raadhuis. 
Naar de oorzaak van de brand, die na 
een klein uur onder controle was, 
wordt onderzoek gedaan. Het in 
aanbouw zijnde pand was, na een 
kleine twee jaar, nagenoeg klaar. De 
oplevering van de winkelruimte en 
woningen stond gepland in 
november. Rond acht uur in de avond 
is door inwoners van het Centrum 
wel een harde knal gehoord. Dit werd 
afgedaan als vuurwerk, wat wel vaker 
gehoord wordt. Uiteraard wordt deze 
informatie meegenomen in het 
verdere onderzoek. Woensdag bij 
daglicht in de ochtend opnieuw veel 
kijkers (brand trekt veel publiek, zo 
bleek dinsdagavond) en doeners. 
Ondernemers en bewoners die de 
bezem ter hand nemen en de 
verkoolde brokstukken bijeen vegen. 

Aalsmeer – Donderdagavond 21 
oktober heeft de politie een wiet-
plantage opgerold in een hoek 
woning aan de Linnaeuslaan. Een 
gespecialiseerd bedrijf is direct 
gestart met het verwijderen van de 
hennepplanten uit de woning. In het 
huis zijn zo’n 1.000 wietplanten 

aangetro�en. Over hoe de hennep-
kwekerij is ontdekt, worden geen 
mededelingen gedaan. Er zijn drie 
verdachten aangehouden. De politie 
sluit meer aanhoudingen niet uit. De 
woning werd aan een van hen 
verhuurd. Let op bij het verhuren 
van een huis of een bedrijfspand. Bij 

Hennepplantage opgerold in 
woning Linnaeuslaan

“Wat een enorme brokken en zoveel. 
We zijn door het oog van de naald 
gegaan. De brandweer verdient echt 
een enorm compliment. De schade 
had vele malen groter kunnen zijn.” 

De politie vraagt aan iedereen die iets 
heeft gezien wat belangrijk kan zijn 
voor het onderzoek om zich te 
melden via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

het ontdekken van een hennepkwe-
kerij of een drugslaboratorium 
worden ook eigenaren van de 
betre�ende panden aansprakelijk 
gesteld. 
Informatie over illegale (drugs)activi-
teiten? Meld die dan bij de politie. 
Denk aan een vreemde, chemische 
stank of bijvoorbeeld een voortdu-
rend brommend geluid of afgeplakte 
ramen. Bel 0900-8844 of doe een 
anonieme melding: 0800-7000.

Foto: VTF – Laurens Niezen
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

HEEL VEEL 
NIEUWE 
GITAREN

klassiek, 
western, 

elektrisch

AGENDA

DONDERDAG 28 OKTOBER:
* Ouderensoos in Dorpshuis 

Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat v/a 14u.
* Expositie Otto de Bruijne bij LEG, 

Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Open: donderdag en vrijdag 14 
tot 17u. en 19.30 tot 20.30u. 
Zaterdag 13 tot 17u. Tot en met 
13 november.

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

* Ledenmiddag KBO-PCOB in 
zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad. Over Bijbelse 
plaatsen in Turkije. V/a 14.30u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

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

VRIJDAG 29 OKTOBER:
* KCA Amazing Amateurs in Oude 

Raadhuis, bij Cultuurpunt en in 
etalages Centrum. Tot en met 6 
november. Oude Raadhuis open 
vrijdag t/m zondag 14-17u.

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

* Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal Kudelstaart v/a 19.30u.

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

ZATERDAG 30 OKTOBER:
* Crash Museum in fort bij Aals-

meer open 10 tot 16u. 
* Halloween-feest voor kinderen 

in Centrum met pompoenen 
versieren, speurtocht en spring-
kussen van 12 tot 16u.

* King of Court volleybaltoernooi 
in sporthal De Waterlelie, Dreef. 
Van 11.45 tot 13.45u. voor 6-9jr 
en van 14 tot 16u. voor 10-14jr.

* Halloween walk in Kudelstaart 
van 17 tot 20u.

* Bloemen- en plantenveiling in 
Historische Tuin vanaf 15u. 
Ingang Praamplein.

* Cabaret ‘Comedy Healing’ in 
cultureel café Bacchus XL, 
Gerberastraat v/a 20.30u.

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

30 EN 31 OKTOBER:
* Historische beelden en verhalen 

over Aalsmeer in alle zalen van 
De Oude Veiling, Marktstraat. 
Zaterdag en zondag van 12 tot 
17u.

ZONDAG 31 OKTOBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

In oktober elke zondag.

MAANDAG 1 NOVEMBER:
* Ko�e-inloop in De Reede, 

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

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

* Postzegelveiling in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u. Zaal 
open om 18u.

DINSDAG 2 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 

open. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag vanaf 10u. 

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

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

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.

WOENSDAG 3 NOVEMBER:
* Ko�e-inloop in De Spil, Kudel-

staart vanaf 10u.
* Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

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

* Bijeenkomst over duurzame 
woningen (voor jongeren) in 
Triade, Dreef. Aanmelden verplicht: 
nieuwaalsmeer@gmail.com

DONDERDAG 4 NOVEMBER:
* Haak en Brei Café in Op de Hoek, 

Kudelstaart, 10 tot 12u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 

Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
* Kaartavond in ‘t Middelpunt 

vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 

Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Lezing Harry Jans bij Groei & 

Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.

ZATERDAG 6 NOVEMBER:
* Ik Toon muziekmiddag in 

burgerzaal, Raadhuis vanaf 
13.30u. Met optreden Con 
Amore.

* Flamenco Jazz met Bernhard van 
Rossum Kwartet in Bacchus XL, 
Gerberastraat vanaf 20.30u.

ZONDAG 7 NOVEMBER:
* Ad Vanderveen Band live in De 

Oude Veiling, Marktstraat, 15u.

ACOV repeteert voor 
Weihnachtsoratorium
Aalsmeer - De leden en de dirigent 
van de Aalsmeerse Christelijke Orato-
rium Vereniging (ACOV) zijn dolblij 

Aalsmeer - Op zondagmiddag 7 
november verzorgt de Ad Vanderveen 
Band een optreden in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Ad Vanderveen heeft 
een reputatie opgebouwd als een van 
de meest gerespecteerde singer/song-
writers in de hedendaagse (inter)natio-
nale folk en roots muziek scene. 
Hoewel hij geboren is in Nederland 
(Hilversum, 1956) is de helft van zijn 
familie Canadees en dit deel van de 

wereld heeft zijn muziek het meest 
beïnvloed. Vanderveen’s muziek omvat 
een groot aantal stijlen, van intieme 
akoestische nummers tot expressieve 
en uitgebreide elektrische improvisa-
ties met band. In de afgelopen jaren 
heeft Ad Vanderveen een indrukwek-
kende catalogus van solo cd’s gemaakt 
en deelgenomen aan talrijke samen-
werkingsprojecten met grote muzi-
kanten over de hele wereld, zoals Al 

Ad Vanderveen Band live in De 
Oude Veiling op 7 november

Door Janna van Zon 

Aalsmeer - Zondag 24 oktober 
voelde het weerzien van alle Bob & 
Gon liefhebbers als een geluksmo-
ment. Het mocht en kon weer. Op 
een zondagmiddag naar het theater! 
Na het zoveelste uitstel kwam Gerard 
Alderliefste vergezeld door violiste 
Maria Eldering naar De Oude Veiling. 
Haar rol was beperkt maar wat een 
mooi spel. De schrijver en verteller 
Sylvester Hoogmoed vulde met zijn 
uitgebreide kennis de zinnen van 
Gerard aan. Het werd een middag 
over een prachtige ontroerende 
vriendschap tussen Ramses Sha�y en 
Gerard Alderliefste. Verteld, 
bezongen, gespeeld en verbeeld 
waardoor Ramses weer even onder 
ons was. Zijn teksten blijken tijdloos, 
zijn uitspraken en gedachten weer-
galoos. Gitarist en zanger Alderliefste 
speelde tien jaar lang samen met 
Ramses en wanneer hij na een voor-
stelling thuis kwam, werd voor het 
slapen gaan eerst nog even iets 
geschreven over de belevenissen van 
de dag. Wat een geluk dat dit zo 
zorgvuldig is bijgehouden en uitein-

delijk leidde tot een prettig te lezen 
boekje. 

Vele verrassingen
Aan de hand van de hoofdstukken, 
werden de hoogtepunten van ieder 
jaar verteld. Want met Ramses op stap 
gaan zorgde altijd voor vele verras-
singen. Ten eerste was er nogal wat 
geduld nodig, maar Gerard kende het 
recept: Spreek twee uur eerder af, zorg 
voor lekker eten zoals paling, ossen-
worst en vooral heel veel kroepoek. 
Bescherm hem maar betuttel hem 
nooit. De liefdevolle hilarische anek-
dotes maakten Ramses tot de mens, 
zanger en acteur zoals zijn fans hem zo 
graag zagen. Zijn zeker niet eenvou-
dige jeugd heeft hem behoorlijk 
parten gespeeld. Hij was een moeilijke 
puber maar het pleeggezin en zijn 
muzikale talent hebben hem gered. 

Liesbeth List
Het was bij de vierde ontmoeting met 
Ramses dat ook Liesbeth List ten 
tonele verscheen. In 2005 is er een 
opname van een spontaan optreden, 
het gaat al niet meer echt goed met 
hem, de bezorgdheid van de vrienden 

Bob & Gon: Prachtige middag 
over ontroerende vriendschap

om hem heen is voelbaar, maar dan is 
daar ineens Ramses die zingt als nooit 
tevoren. En één van de mooiste shots 
van deze opname - die meer dan zes 
miljoen keer is bekeken - is de blijd-
schap van Liesbeth. Haar Ramses zo in 
topvorm!

Muzikanten met lol
De tochtjes door het land met de eend 
kwamen ter sprake. “Dit is geen eend 
maar een Citroën!” Gerard heeft daar 
Bob bij nodig om te demonstreren hoe 
dat ging. Het levert veel gelach op. Een 
Ramses die niets met getallen en geld 
had. Geld gaf hij onmiddellijk uit. 
“Zonder bagage ben ik vrij”, zong hij 
daarover. Dan het antwoord op de 
vraag van een radioloog in het AVL 
waar hij werd behandeld voor slok-
darmkanker. “Hoe gaat het met 
drinken?” Ramses, die dan al veel slik-
problemen heeft, antwoord: “Dat doe 
ik nog steeds met veel plezier.” Alder-
liefste moet het al jaren zonder Ramses 
stellen, maar door het zingen van zijn 
teksten en ook zeker door dit 
programma blijft hij zijn grote ‘levende’ 
inspirator. “Wij waren muzikanten met 
veel lol.” 

Prachtige afsluiting
Hoe hij de uitvaart en begrafenis 
beschreef was indrukwekkend. “De 
glimlach had de traan verdrongen en 
zou dat blijven doen.” Deze zin was een 
prachtige afsluiting van een bijzondere 
Bob & Gon middag. 
Groot applaus was er voor de artiesten 
en voor Bas en Katelijne van Otterloo 
die geluid en techniek voor hun reke-
ning namen. Na a�oop wist Sylvester 
Hoogmoed - groot kenner van Sha�y 
- zich verzekerd van veel belangstel-
ling voor zijn drie boeken. En natuurlijk 
was ook de nieuwe CD van Alderliefste 
zeer in trek. De nablijvers werden 
getrakteerd op nog een geweldig 
samenzijn waar heerlijk werd 
gezongen en gespeeld. 

Kooper, Al Perkins, Leland Sklar, David 
Olney, Herman Brood, Flaco Jimenez, 
Iain Matthews, Eliza Gilkyson, John 
Gorka en Eric Andersen. Recentelijk 
nodigde niemand minder dan Van 
Morrison Vanderveen persoonlijk uit 
als zijn support act, nadat hij diens cd 
‘Worlds Within’ uit 2017 had gehoord.
Ad Vanderveen’s oeuvre volgt een 
gestaag stijgende lijn door de jaren 
heen en geniet respect van een 
groeiend aantal fans, critici en colle-
ga’s. De Ad Vanderveen Band bestaat 
uit: Ad Vanderveen op zang, gitaar, 
harmonica en footstomp, Kersten de 
Ligny op zang, autoharp en percussie, 
Timon van Heerdt op bas, mandoline 
en zang en Jan Erik Hoeve op pedal 
steel. Aanvang is 15.00 uur en de 
entree bedraagt 15 euro per persoon. 
Kaarten reserveren is verplicht en kan 
via: scr@pietergroenveld.com

December
Toekomstige optredens in De Oude 
Veiling: Sierra Hull met Rachel Baiman 
en NinaLynn op zondag 12 december 
en The Lasses met Janos Koolen op 
zondag 19 december. Aanvang beide 
middagen 15.00 uur. Entree respectie-
velijk 28 en 15 euro.

dat ze weer kunnen toewerken naar 
een concert. Op dit moment wordt 
enthousiast gerepeteerd aan ‘het 
Weihnachtsoratorium’ van J.S.Bach, 
dat uitgevoerd gaat worden op 
zaterdag 11 december in de Open 

Hofkerk. De solisten en het orkest 
worden gecontracteerd en iedereen 
doet zijn best om er een prachtig 
concert van te maken. Noteer de 
datum de uitvoering vast in de 
agenda!
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Swingend optreden Wildcat

Aalsmeer - Stichting Oud Aalsmeer 
vertoont iedere maand een histori-
sche �lm op de website www.stich-
tingoudaalsmeer.nl. De �lm is te 
bekijken via de knop ‘Film van de 
Maand’. De �lms zijn afkomstig uit 
verschillende verzamelingen die zijn 
geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan 
het bekijken zijn geen kosten 
verbonden. Vanaf maandag 1 

november kan gekeken worden naar 
de �lm ‘Van Puinhoop tot Pronkstuk’. 
De �lm van de maand november is 
beschikbaar gesteld door Jan Ran en 
bewerkt  door Dick P. van der Zwaard 
voor Oud Aalsmeer in Beeld. De �lm 
duurt 29 minuten en brengt de 
restauratie in beeld van molen ‘De 
Leeuw’ en is waarschijnlijk ge�lmd 
door Daan O�erman. De korenmolen 

i ori e film in no em er  
‘Van Puinhoop tot Pronkstuk’

De Kwakel - Op zaterdag 30 en 
zondag 31 oktober vindt de kunst-
route Qua Kunst & Ambacht plaats in 
en rondom De Kwakel. Op meerdere 
locaties staan kunstenaars beide 
dagen tussen 12.00 en 17.00 uur 
klaar om bezoekers de nodige kunst-
schatten uit hun disciplines te tonen. 
Denk hierbij aan keramiek, aqua-
rellen, sieraden, schilderijen, foto-

gra�e, textiel en beelden. De twin-
tigste editie van de kunstroute krijgt 
een feestelijk tintje. Her en der 
worden bezoekers met muziek 
onthaald door een rondreizende 
‘locatie’. 
Er is beide dagen veel te beleven, 
ook voor kinderen. Bezoek voor meer 
informatie de website: www.kunstin-
dekwakel.nl.

20ste Kunstroute Qua Kunst & 
m a  di  wee end

Aalsmeer - Komend weekend is er 
een leuk programma in het kader 
van de Maand van de Geschiedenis 
gemaakt. Toegankelijk voor iedereen 
die interesse heeft in de geschiedenis 
van Aalsmeer. In De Oude Veiling is 
veel te doen en te zien, het thema dit 
jaar is ‘Aan het werk’. Onder andere 
worden er �lms over het veiling-
wezen vertoond in de Grote Zaal en 
bezoekers kunnen op de foto in Oud 
Aalsmeer stijl, een green screen bij 
de bibliotheek zorgt voor een ouder-
wetse achtergrond. 
Bij het Cultuurpunt Aalsmeer in de 
foyer zijn er oudhollandse spelletjes 
te doen en oudhollandse lekkernijen 
te proeven. Zaklopen, bliklopen en 
pim pam petten staan klaar om weer 
eens te proberen. In hetzelfde 
gebouw kan een een tentoonstelling 
met ‘Aalsmeerse Verhalen’ bezocht 

worden, een initiatief van inwoners 
van vroeger en nu. De maakplaats on 
tour is ook te bezoeken, daar kan een 
digitale strip gemaakt worden over 
het dorp Aalsmeer. Heel veel afwisse-
ling voor jong en oud.
In 2019 werd dit evenement voor het 
eerst georganiseerd in De Oude 
Veiling, het was een groot succes met 
veel bezoekers. In 2020 is er een digi-
tale jaargang geweest, in de biblio-
theek konden mensen de QR code 
scannen en verhalen horen over de 
winkels en bedrijven.  
De Historische dagen bezoeken in De 
Oude Veiling kan op zaterdag 30 en 
zondag 31 oktober, beide dagen 
tussen 12.00 en 17.00 uur. Bezoekers 
worden welkom geheten door de 
medewerkers van Gewoon Doen! In 
de hal zal het coronatoegangsbewijs 
gecheckt worden. 

Historische dagen in De Oude 
eilin  eel e doen en e ien

Aalsmeer - Zaterdag 6 november 
presenteert KCA het Bernhard van 
Rossum Kwartet in cultureel café 
Bacchus. De saxofonist Bernard van 
Rossum is een fenomeen. Hij is vooral 
bekend als leider van de ‘BvR 
Flamenco Big Band’, waarmee hij de 
MeerJazz International Big Band 
Competition won. Met zijn kwartet 
blaast de Hispano-Nederlands saxo-
fonist, componist en arrangeur leven 
in tal van originele composities. 
Inspirerende muzikale landschappen 
waar lyrische melodieën over prach-

tige muzikale passages zweven. 
Vergezeld door enkele van de beste 
muzikanten uit de jazz scène, te 
weten pianist Timothy Bachet, bassist 
Jort Terwijn en drummer Joan Terol. 
De Flamenco Jazz-avond begint om 
20.30 uur in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. Entree is 15 euro 
normaal tarief, voor jazzclubleden en 
jongeren tot en met 25 jaar 10 euro. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de KCA-
Ticketshop (www.skca.nl). Let op: Bij 
deze voorstelling is het tonen van 
een coronatoegangsbewijs verplicht!

lamen o a  me  ernard an 
Ro um war e  in a u

Aalsmeer - Op zaterdag 6 november 
organiseert het Cultuurpunt een 

muziekmiddag in de burgerzaal van 
het Raadhuis. Tijdens het evenement 

al meer  annen oor 
on more aa  weer o reden

is gebouwd in 1863 en gerestaureerd 
in de periode van 1993 tot 1996. In 
de �lm komt ook de omgeving van 
de molen in Aalsmeer dorp goed in 
beeld. Tevens zijn veel inwoners te 
zien die de restauratie vanuit de Zijd-
straat volgen. Jan Lunenburg geeft 
uitleg over de werking van de molen 
en tenslotte wordt de o�ciële inge-
bruikname van de gerestaureerde 
molen uitgebreid in beeld gebracht. 
Deze zelfde �lm wordt ook tweemaal 
op TV Aalsmeer uitgezonden in de 
maand november. Vrijdag 12 
november is de eerste vertoning 
vanaf 11.00 uur. Een dag later, 
zaterdag 13 november, is de �lm 
nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De 
uitzendingen worden vooraf gegaan 
door een inleidend interview met 
een medewerker van Oud Aalsmeer 
op zaterdag 6 november. Het inter-
view door presentator Jan van Veen 
is te beluisteren op zowel Radio als 
TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 
uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van 
CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij 
gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort 
op kanaal 1389. Meer informatie: 
www.radioaalsmeer.nl

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 23 
oktober was het volle bak in Joppe. 
De rock formatie Wildcat verzorgde 
als eerste band een live-optreden in 
het café in het Centrum. 
Door de coronaregels was het lange 
tijd niet mogelijk om bands een 
podium te geven. Het was al gauw 
vol in Joppe. Voor Rein, Ron, Michel 
en Ivo was het spannend, het was 
ook de eerste keer in deze samenstel-
ling dat de ‘katjes’ gingen optreden. 
Het ging als een speer, er werd zicht-
baar genoten. Het publiek begon 
ook nog eens te dansen op de 
bekende klassiekers en op het eigen 
geschreven werk. Iedereen ging rond 
middernacht tevreden naar huis.

‘Ik Toon’ gaat ook Con Amore van 
zich laten horen. Het Aalsmeer 
Mannenkoor verzorgt zelfs de aftrap. 
Overigens in een wat kleinere 
omvang, corona heeft ook Con 
Amore leden gekost. Vol goede 
moed zijn de heren in september 
weer gaan zingen en studeren om 
de stemmen weer opgang te 
brengen. Het is gelukt en de uitnodi-
ging van het Cultuurpunt kwam als 
geroepen. 
Het mannenkoor presenteert een 
klein programma met verschillende 
muziekstukjes, van opera tot het lied 
‘Mooi Aalsmeer’. Onder leiding van 
Theo van der Hoorn en begeleiding 
van Oksana Pollman gaan de leden 
van Con Amore vanaf 13.30 uur hun 
beste beentje voorzetten, voor 
hopelijk veel publiek.  

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 30 
oktober gaan de deuren van de 
afmijnzaal in de Historische Tuin open 
voor een grootse bloemen- en plan-
tenveiling. Heeft u al eens plaats 
genomen op de kopertribune? Op de 
knoppen gedrukt en mooie planten 
gescoord? Dan is nu uw kans! De 
laatste zaterdag van de maand was 
traditiegetrouw gereserveerd voor de 
veiling van bloemen en planten, 

waarvan de opbrengst gaat naar de 
Tuin, maar door de 1,5 meter afstand 
en overige beperkende maatregelen 
is er dit seizoen nog weinig van de 
veilingen terecht gekomen. Echter, de 
non-stop onderhoudswerkzaam-
heden gaan gewoon door en kosten 
nu eenmaal handen vol geld. Op 
zaterdag 30 oktober gaat men in de 
herkansing en draait de authentieke 
Jugendstil klok op volle toeren in de 

loemen  en lan en eilin  o  
de i ori e uin a erda

veilingzaal. Een mooi moment om 
mee te maken. Om klokslag 15.00 uur 
trapt de veilingmeester af. Betreed de 
kleinste bloemenveiling van Aalsmeer 
en ervaar de spanning tijdens het 
veilproces. Bent u in staat tijdig op de 
knoppen te drukken? Daag uzelf uit 
en kom eens langs. Voorafgaand aan 
het spektakel kan een kopje ko�e 
gedronken worden in de gezellige 
corridor. Uw entreekaartje geeft 
toegang tot de veiling. Vooraf reser-
veren is niet nodig. Loop gewoon 
zaterdag eens binnen. Ingang Histori-
sche Tuin bij het Praamplein. 
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Radio Aalsmeer kent een 
aardige geschiedenis. Ooit begonnen 
als radio piraat MRA  (Music Radio 
Aalsmeer) ergens illegaal verstopt in 
een voormalig ketelhuis op de 
Hornweg. Dat waren nog eens span-
nende tijden, want er lag altijd wel 
iemand op de loer om te voorkomen 
dat de zender uit de ether gehaald 
zou worden of nog erger, dat de 
apparatuur in beslag zou worden 
genomen. Overigens was het wel 
een redelijk nette piraat want naast 
plaatjes draaien werd er ook veel 
aandacht aan bijvoorbeeld sport 
besteed. Lang is MRA buitenschot 
gebleven maar uiteindelijk werden 
de piraten toch ontdekt. Alle circa 
2000 vinyl singles werden meege-
nomen evenals de studioapparatuur. 
Deze historie is nu ergens veilig 
opgeborgen in een kast van de 
huidige studio die na de nodige 
verhuizingen een riante plek heeft 
gekregen in de Studio’s van Aals-
meer, waar het legale avontuur in 
1991 ook is begonnen. Destijds zat 
de zender in een donkere ruimte 
zonder ramen. Niet te vergelijken 
met de huidige studio: nu kan 
iedereen zwaaien naar de mensen 
achter de knoppen of microfoons.

Uniek zoveel vrijwilligers 
Constantijn Ho�scholte is de huidige 
voorzitter van Radio Aalsmeer en 
Lennart Bader bestuurslid (was jaren 
voorzitter en vanaf de start, dertig 
jaar geleden, betrokken bij de 
omroep). De beide mannen kennen 
elkaar nu 25 jaar en de eerste 
ontmoeting was bij Radio Aalsmeer. 
“Wij waren toen nog broekies, maar 
maakten toch al hele serieuze 
programma’s.”  Over de vraag wat de 
kracht van Radio Aalsmeer is hoeft 
niet lang te worden nagedacht: “Het 
is de gevarieerde programmering, de 
diverse richtingen en stromingen.” Zo 
is er aandacht voor actualiteit, poli-
tiek, welzijn, kunst en cultuur, speci-
�eke muziek programma’s, waar 
meerdere genres aan bod komen, 
voor jongeren is er behoorlijk wat 
aandacht evenals voor bijvoorbeeld 
religie. Ruim zestig vrijwilligers 
besteden wekelijks heel wat uurtjes 
om onbezoldigd mooie programma’s 
te maken. Uniek volgens Constantijn 
en Lennart.

Aantrekkingskracht
Het grote enthousiasme om onder-
werpen te bedenken en te presen-
teren heeft een duidelijke aantrek-
kingskracht bij jong en oud. En dan 
zijn er ook nog de technici die ervoor 

Radio Aalsmeer 30 jaar: “Met elkaar 
dragen wij de lokale omroep”

Lennart Bader (bestuurslid) en Constantijn Ho�scholte (voorzitter Radio Aalsmeer).

zorgen dat het geluid klopt, men 
goed verstaanbaar is en de muziekin-
termezzo’s op tijd te horen zijn. “Het 
is een trouwe groep waarop wij 
kunnen rekenen. Het komt voor dat 
wanneer iemand afhaakt, diegene na 
verloop van tijd toch ook weer terug-
komt. Dat zegt iets over de aantrek-
kingskracht van radio maken. 
Gelukkig is er ook geregeld nieuwe 
aanwas wat weer nieuwe program-
ma’s oplevert. Een uur jouw eigen 
passie kunnen uitdragen dat is niet 
niks. Het is niet alleen voor jezelf leuk 
maar natuurlijk ook voor de luiste-
raars. Dat merken wij aan de reacties 
die wij krijgen. Aan ons wordt wel 
eens de vraag gesteld: wie luistert er 
naar Radio Aalsmeer? Dan kunnen 
wij alleen maar antwoorden dat dit 
veel meer mensen zijn dan wordt 
gedacht. Zeker nu ook met de komst 
van meerdere mediakanalen.”

Een uitdaging
Constantijn vervolgt: “Wij zijn een 
lokale omroep met meerdere media-
kanalen. Naast radio is er TV en 
internet. Zo kunnen ook gemiste 
uitzendingen alsnog beluisterd 
worden. Middels het TV kanaal kun je 
de hele dag het plaatselijke nieuws 
volgen, word je op de hoogte 
gehouden van wat er speelt in Aals-
meer. Ook bijvoorbeeld de nostalgi-
sche �lms en andere speciale uitzen-
dingen zijn via de TV te bekijken. Als 
je er goed over nadenkt, is het 
bijzonder dat Aalsmeer al zoveel 
jaren over een eigen omroep 
beschikt, een lokale omroep is 
belangrijk voor de gemeenschap. Wij 
zien het ook als een taak om zoveel 
en gevarieerd mogelijk programma’s 
te maken, te zoeken naar een goede 
mix waar iedereen zijn of haar eigen 
kennis en kunde kan delen met luis-
teraars. Onze medewerkers zijn een 
afspiegeling van de samenleving. Dat 
dit al dertig jaar lukt bij de mensen 
thuis te komen met de bescheiden 
middelen die wij hebben is niet 
vanzelfsprekend. Maar met elkaar 
dragen wij de lokale omroep.”

Aalsmeer – Na het overlijden van 
haar dochter Olivia kreeg Mercedes 
Sharrocks spirituele ervaringen. “Ik 
begreep niet wat er met mij 
gebeurde, zocht naar boeken die 
speciaal over dit onderwerp gingen, 
maar die vond ik niet. Ik las wel een 
boek waarin de volgende zin stond: 
‘Als je iets niet kunt vinden, moet je 
het zelf creëren’. Die raad ben ik 

gaan opvolgen. Niet meteen maar 
na de nodige studiejaren heb ik een 
scriptie geschreven die zo enthou-
siast werd ontvangen dat mij werd 
aangeraden dit uit te werken tot 
een boek. Omdat ik niet zeker was 
of een boek schrijven mij wel zou 
lukken, heb ik om een teken 
gevraagd. Dat kreeg ik ‘s nachts om 
drie uur.

Mercedes Sharrocks: “Mijn 
boeken maken mij gelukkig”

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Waar zal ik het deze week over hebben dacht ik bij terug-
komst uit het Limburgse land. Als inspiratiebron nam ik de ingezonden 
brieven even door. Ga ik het hebben over de plannen voor een arbeidsmi-
granten hotel in De Kwakel? Iedereen is altijd tegen en komt met plausi-
bele argumenten die schijnbare bezorgdheid voor de toekomstige bewo-
ners tonen (geen openbaar vervoer, onvoldoende vertier) maar in feite 
een vrije vertaling zijn van: als het maar niet in mijn achtertuin gebeurt. 
Of over de verkeerssituatie in Aalsmeer? Open deur op dit moment, want 
het is bepaald een avontuur om je met welk voertuig dan ook in dit dorp 
te begeven. Als �etser ervaar ik de nieuwe rotondes als een verademing, 
ik heb overal voorrang en voel mij al peddelend reuze veilig, maar dat is 
een onnozele gedachte heb ik begrepen, want er zijn al slachto�ers 
gevallen. Ik wist het gewoon even niet. Eerst maar naar de bieb, besloot 
ik, want daar moest ik zijn voor een verslagje over het 500ste lid van het 
Open+ abonnement.  Ik meldde mij aan met de mededeling ‘dat ik van de 
krant kwam om een foto te maken’ en werd gelijk met open armen 
ontvangen. “Laten we het omdraaien”, zei Lizet van het ontvangstcomité 
“Hoe leuk zou het zijn om de ‘mevrouw van de krant’ op de foto te 
zetten?” In mijn onschuld overhandigde ik mijn mobieltje: dat kan hier 
wel mee. Nee dat was helemaal de bedoeling niet, een echte fotograaf 
zou zich over mij ontfermen. Of ik maar mee naar buiten wilde. Altijd in 
voor een geintje toog ik met twee leuke mannen naar de Van Clee�kade. 
En daar op de stoep onder de kastanjebomen vond een uitgebreide foto-
sessie plaats. Ik kreeg de biebsleutel in handen gedrukt en moest die 
linksom, rechtsom ondersteboven, ietsje hoger, ietsje lager en een eindje 
voor mij uit houden. “Wel lachen, beetje rechtop staan, buik in, borst 
vooruit, stapje naar links, stapje naar rechts, jas aan, jas uit.” Ik dankte mijn 
ingeving van vanmorgen om een redelijk gezellig jurkje aan te trekken en 
was blij dat ik er niet in mijn hippe oude jeans met scheurgaten stond. “En 
nu nog even de sleutel omhelzen als in een knu�el.” Werkelijk, als ik de 
jongens mocht geloven heb ik een carrière als fotomodel misgelopen. 
Het was allemaal in het kader van een wervingscampagne voor nieuwe 
leden van de Amstelland bibliotheken. En of die leuke foto nog gebruikt 
gaat worden? Geen idee, wie weet kom ik mezelf nog eens ergens tegen. 
In ieder geval had ik zomaar een dolle middag en gelijk genoeg te 
vertellen. “Wel even een sel�e maken voor mijn column mannen”, riep ik. 
“En dat moeten jullie doen, want mijn armen zijn altijd te kort.” Wie krijgt 
er nou zomaar de gelegenheid om op een maandagmiddag met twee 
mooie mannen vereeuwigd te worden? Die kans kon ik niet laten lopen. 
En de jongens 
werkten graag mee. 
Terug in de bieb heb 
ik mijn pas gelijk 
laten upgraden naar 
een Open+ abonne-
ment. Want ik vind 
het een uitdaging. 
Het idee dat ik op 
zondagmorgen om 
7 uur een boek kan 
halen. Of ik het doe 
weet ik nog niet, 
maar dat het kán. 

Reageren? 
Truus@bente.net

Campagne

Eerste boek
De volgende dag kwam er een tele-
foontje met de vraag of ik mijn erva-
ringen van Olivia wilde delen. De 
uitwerking van het gehele proces 
heeft wel even geduurd. Maar het 
boek ‘Boodschappen van kinderen 
uit de spirituele wereld’ kwam er en 
ik heb het ook uitgegeven. De 
e-mails die ik hierna ontving waren 
heel bijzonder. Van moeders die zelf 
een kind hadden verloren, ook 
heftige e-mails waarin het verlangen 
van zelfdoding duidelijk werd 
gemaakt. Door het lezen van het 
boek zijn de moeders anders naar 
het leven gaan kijken. Ik kreeg ook 
veel positieve reacties van kinder-
therapeuten. Het boek veel moois 
opgeleverd. Ik merk dat ook bij mijn 
leerlingen en cliënten. En natuurlijk 
word ik daar gelukkig van.”

Tweede boek
Al snel kwam de vraag: ‘Wanneer 
komt je tweede boek uit?’ En recent 
is dat heugelijke feit gevierd. Dit 
boek ‘Tekens uit het universum’ 
heeft een andere inslag. Hier gaat 
de inhoud meer  over hoe je bood-

schappen – tekens – uit het 
universum kunt ontvangen en 
begrijpen. Mercedes legt dit op een 
duidelijke manier uit, zij doet de 
lezer daarvoor allerlei handrei-
kingen en geeft ook opdrachten. 
Verder beschrijft zij praktische voor-
beelden die het makkelijker maken 
deze bijzondere ervaringen te 
beleven of te ondergaan.  Op 240 
bladzijdes informatie verstrekken 
die misschien ‘vreemd’ voorkomt, 
maakt de lezer nieuwsgierig, zeker 
gezien de eerlijkheid waarmee het 
geschreven is. Zo staat er op blad-
zijde 127 het volgende: ‘Eerlijk is 
eerlijk, voordat ik mijn eerste enge-
lenervaring had en frappante, veel-
zeggende tekens begon te 
ontvangen, had ik niets met 
engelen. Helemaal niets! Nu maken 
de engelen een bewust onderdeel 
van mijn leven uit’.  Op bladzijde 28 
schrijft Mercedes: “Wat je niet veran-
dert, daar kies je voor.” Best een 
pittige zin, deze eindigt ook met 
“au!” Het zet je als lezer echter wel 
aan het denken, want je kan het 
toch tenminste proberen het avon-
tuur van verandering aan te gaan. 

Het hele boek is gelardeerd met 
vele verrassende voorbeelden en 
ervaringen. Ook veel quotes van 
schrijvers, psychiaters of andere 
wereldse wijsheden.

Derde boek?
Nu al is er voor dit tweede boek 
zoveel belangstelling dat de vraag 
– net als bij het eerste boek – reeds 
gesteld wordt: ‘Wanneer komt jouw 
volgende boek uit?’ Zover is het nog 
niet, maar Mercedes bruist van 
ideeën en is ook gelukkig met het 
feit dat zij zoveel anderen mensen 
gelukkig maakt met haar boeken. 
“Zweverig? Ik zweverig?” Zij moet 
hartelijk lachen. Gelukkig, ja dat is zij 
zeker, maar zweverig? Daar is in haar 
ogen geen sprake van. Mercedes 
heeft toegezegd dat zij graag naar 
de Geluksroute komt. Het is een 
feest haar te ontmoeten! Noteer vast 
de datum; zaterdag 28 en zondag 29 
mei 2022. Voor meer informatie: 
www.mercedessharrocks.nl. Meer 
weten over de geluksroute? Kijk dan 
op kunstkas.org.nl. Ook een geluk-
smoment delen? Stuur dan een mail 
naar: nackwach@tiscali.nl 
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Kudelstaart - Op 30 oktober is het 
weer Halloween. Initiatiefneemsters 
van de Halloween Walk Fleur Looy en 
Evgenia Abbas uit Kudelstaart 
vonden het tijd worden om voor 
kinderen iets leuks te organiseren en 
bedachten een speurtocht-wandel-
route langs huizen in Halloweenstijl. 
Bij elk huis dat meedoet is voor de 
kinderen iets ‘engs’ te beleven. Wil je 
je huis in Halloweenstijl versieren? En 
meelopen met de walk? Dat kan! 
Opgeven is wel een must. Dat mag 
uiteraard voor beide groepen. Fleur: 
“We vragen aan ieder die meeloopt 
om ook het huis te versieren. En op 
te geven voor de trick or treat route. 
Dit is geen must, maar maakt het 
voor alle lopers extra leuk.”

Meedoen als locatie
Om de tocht nog beter te beleven 
zijn versierde Halloweenhuizen en/of 
tuinen natuurlijk een belangrijk 
onderdeel en het gaat daarbij niet 
om groots of duur, maar om de sfeer 
En om het af te maken een trick or 
treat. Het adres aanmelden is wel van 
belang zodat alle lopers het kunnen 
vinden. Dit kan via de Facebookpa-
gina Halloween Walk Kudelstaart. Na 
aanmelding bij de groep wordt de 
locatie op een plattegrond gezet. 
Maak een mooie foto van het griezel-
huis en post die in de groep. Voor de 
drie mooist versierde huizen/tuinen 
zijn er leuke prijzen te winnen.

Meedoen als loper
Neem mee wie je wilt en maak er een 
heerlijke griezeltocht van. De organi-
satie roept ouders en begeleiders op 

om ook in stijl te komen, dat maakt 
de wandeling nog leuker. Om als 
loper alle griezellocaties te kunnen 
vinden is het van belang dat 
iedereen zich aanmeldt via de Face-
bookpagina Halloween Walk Kudel-
staart. De route kan gelopen worden 
op eigen initiatief maar aanmelden 
voor de route is een must.

Fotolocatie
In de Lorentzhof is een grote fotolo-
catie, uiteraard geheel in Halloween-
stijl. Hier is een professionele foto-
graaf - ook in stijl - aanwezig om van 
iedere deelnemer een spooky-foto te 
maken. Alle foto’s worden op Face-
book geplaatst en er kan gestemd 
worden. Voor de drie leukste, engste 
of gekste kinderkostuums zijn er 
prijzen te winnen. De winnaars 
worden 6 november op Facebook 
bekend gemaakt. Geen kans om 
langs de fotolocatie te komen? Geen 
probleem. Maak dan zelf een foto 
voor deelname en stuur deze in via 
de Facebookgroep.

Heksenbrouwsels
Tijdens het fotomoment is er ook 
gelegenheid om heksenbrouwsels te 
proeven en zal er iets lekkers in 
scary-stijl zijn.

Informatie
De Halloween Walk Kudelstaart is op 
zaterdag 30 oktober van 17.00 tot 
20.00 uur. Deelname is gratis, maar 
alleen voor Kudelstaart. Een donatie 
is welkom. Hiervoor kan het beste 
contact opgenomen worden met 
Fleur Looy via de Facebookgroep.  

Halloween walk in Kudelstaart

Aalsmeer - Donderdag 4 november 
komt Harry Jans naar Groei & Bloei 
afdeling Aalsmeer om de meest 
bijzondere bloemen uit allerlei 
werelddelen te laten zien. Tijdens 
deze lezing neemt Harry de kijkers 
mee op zijn zoektocht naar planten 
die op de verschillende gebergten 
voorkomen (tot wel 5.000 meter) of 
een uitzonderlijke groeiwijze 
vertonen. 
De lezing begint in Europa, waar 
onder andere bergstreken in Spanje, 
Frankrijk, Zwitserland, Italië, Bulgarije 
en Griekenland bezocht worden. 
Daarna naar Iran waar de keizers-
kroon vandaan komt en door naar 
Afrika. Hier is Harry de bergen van 
Ethiopië, Kenia en Lesotho ingegaan 
en heeft werkelijk bijna buitenaardse 
planten rond de evenaar op circa 
4.200 meter hoogte ge�lmd en gefo-
tografeerd. In Socotra, een uniek 
stukje op deze aarde, �lmde Harry 
eveneens bijzondere planten en 

bloemen. De reis gaat verder naar 
Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, 
India (Sikkim), Nepal en China, waar 
de Tian Shan en de machtige Hima-
laya zijn bezocht. Australië, Tasmanië 
en Nieuw Zeeland staan daarna op 
het programma. De reis wordt tot 
slot afgesloten in Zuid Amerika waar 
Ecuador, Peru en Argentinië hun 
prachtige �ora van de Andes zullen 
tonen en de hoogste bloeiwijze ter 
wereld voorkomt. Dit is namelijk de 
Puya Raimondii die wel tot 10 meter 
hoog kan worden.  Het belooft een 
zeer boeiende lezing te worden 
waarbij veel onbekende plekken 
bezocht worden met zeer bijzondere, 
bizarre en kleurige planten. Kijk voor 
meer informatie over de lezing op 
www.jansalpines.com .
De avond begint, zoals altijd, om 
20.00 uur en is in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1. De toegang is 
zowel voor leden als belangstel-
lenden gratis.

Op bloemenreis met Harry Jans 
bij Groei & Bloei Aalsmeer

Vijfhonderdste ‘sleutel’ van de 
bibliotheek voor familie Kroft

 Van links naar rechts: Wethouder Wilma Alink, Tygo, Suze en Karlijn Kroft met de 
symbolische sleutel van de bibliotheek.

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Maandagmiddag 25 
oktober overhandigde wethouder 
Wilma Alink symbolisch de sleutel 
van de bibliotheek aan het 500ste lid 
van Open+. Die eer viel Karlijn Kroft 
en haar zoontje Tygo (6) en doch-
tertje Suze (3) te beurt. De kinderen 
kregen allebei een boek cadeau en 
voor Karlijn was er een prachtig 
boeket. Tygo kon zelf de titel van zijn 
boek voorlezen: ‘de grap van Tom’. 
Suze was wat beduusd door al die 
plotseling aandacht maar heel blij 
met ‘mijnheer Boe’. En natuurlijk was 
er taart, limonade en confetti om dit 
heuglijke feit te vieren.  

Bruisende plek
Vanaf juni dit jaar is een pilot gestart 
om leden van de bibliotheek alle 
dagen van de week van 07.00 tot 
23.00 uur toegang te verlenen. En 
dat blijkt een succes. Het voldoet 

helemaal aan de doelstelling om van 
de bieb een bruisende plek te 
maken. Een bijeenkomst van de lees- 
of boekenclub, een inloopbijeen-
komst voor computer informatie, een 
plek om te studeren -al het nodige 
naslagwerk is onder handbereik- of 
gewoon even op je gemak de krant 
komen lezen, het kan allemaal op 
elke dag en op ieder gewenst uur.   
“In december vorig jaar hebben we 
subsidie aangevraagd”, vertelt Auke 
van der Meer, marketing adviseur. “En 
in januari dit jaar hadden we de tech-
niek klaar staan. Alleen konden we 
toen nog niet zoveel vanwege 
corona. We hebben wel mensen 
uitgenodigd om zich aan te melden 
en in februari was de pilotgroep 
rond. Het duurde alleen nog een paar 
maanden voordat we het daadwer-
kelijk konden uit proberen. Maar we 
zijn nu zo ver dat we rest van Aals-
meer ook uitnodigen om er gebruik 
van te maken. We hopen dat deze 

 Tygo leest de titel van zijn  boek voor.

Aalsmeer - Maandag 1 november 
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer 
een grote veiling in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. De veiling 
begint om 20.00 uur, maar de zaal is 
al om 18.00 uur open om te kijken 
wat er op deze avond aan postzegels 
wordt aangeboden. Deze grote 
veiling is zeker een bezoekje waard. 
Verzamelingen met een diversiteit 
aan stockboeken, leeg en gevuld, 
postzegelboekjes, series, velletjes 

kinderblokken, velletjes kerst-
blokken, partijtjes afgeweekte en 
nog af te weken zegels, enz. De 
complete veilinglijst staat op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.
Verder zijn er vele nieuwe stok-
boeken met zegels voor slechts 5 
cent om in te snu�elen. Er is uiter-
aard ko�e (gratis) en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal en er volop 
gratis parkeergelegenheid, dus kom 
gerust kijken.

Veiling bij Postzegelvereniging 

campagne zorgt voor een �inke 
boost in ons ledenaantal.”

Vrij en ondernemend
Met een Open+ abonnement is de 
toegang tot de bibliotheek 
eenvoudig: je registreert je met je 
pas en een pincode en als je op dat 
moment de eerste bent, gaan de 
deuren open, de lichten aan en 
starten de computers en dat blijft 
allemaal aan totdat de bieb om 23.00 
uur weer sluit. Iedereen die buitende 
normale openingstijden naar binnen 
wil moet zich bij de ingang 
aanmelden en registreren. Aalsmeer 
is landelijk de tweede bibliotheek die 
deze service biedt. En dat is mogelijk 
gemaakt met steun van de 
gemeente. “Het valt of staat allemaal 
bij vertrouwen”, zegt wethouder 
Alink. “Maar het pas echt bij de vrije 
en ondernemende geest die zo 
kenmerkend is voor Aalsmeer.”  Wil jij 
ook zelfstandig van Bibliotheek Aals-
meer gebruik maken? Word lid van 
de bibliotheek en meld je aan voor 
Open+ op www.debibliotheekam-
stelland.nl/openplus. 

Aalsmeer - De Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer organiseert dit 
jaar nog niet de traditionele grote 
bazaar, maar komt wel met de Bazar 
Experience 2021. “We doen alles om 
de goede doelen te steunen”, zegt 
Jaap van Leeuwen, woordvoerder 
van de bazaarcommissie. “Ook nu, of 
wellicht juist nu, hebben de goede 
doelen het zwaar. Daarom komen 
alle donaties dit jaar geheel ten 
goede aan de goede doelen waar-
onder ook Stichting SAM in Aals-
meer.” Alle informatie is te vinden op 
www.dgaalsmeer.nl

Verloting onder donateurs
Onder alle donateurs die overmaken 
tussen 1 en 17 november worden 
mooie prijzen verloot. Dus stort uw 
bijdrage en maak kans op een van de 
vele prijzen met als hoofdprijs een 
weekend Texel! Financiële donaties 
kunnen naar bankrekening IBAN: 
NL47 RABO 0300 1219 62 van de 
Doopsgezinde Gemeente onder 
vermelding van ‘Bazar Experience 
2021’. Vergeet niet te vermelden; uw 
telefoonnummer, postcode en huis-
nummer. Dit in verband met de 
prijzen die worden verloot. 

Pubquiz en veiling
De aftrap van deze beleving is 
vrijdag 19 november met een 
pubquiz gemaakt door jongeren van 
de BEAU. (Bindings Eigen Activiteiten 

Unit). De quiz is te spelen in een 
livestreamuitzending via het YouTube 
kanaal van de DG Aalsmeer en is 
toegankelijk voor iedereen. De tijd en 
de link worden bekend gemaakt op 
de website www.dgaalsmeer.nl Op 
zaterdag 20 november start de Expe-
rience om 10.30 uur. Na de inloop en 
de openingstoespraak begint naast 
het draaien van de vele rondes aan 
het rad ook de online veiling, de 
verloting van mooie prijzen onder de 
donateurs en volgt de uitslag van de 
pubquiz. 

Live en online
Het is een gevarieerd programma; 
live én online. U kunt live aanwezig 
zijn en mooie prijzen winnen bij het 
rad. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
u een toegangsbewijs à 7,50 euro 
koopt. Dit is inclusief een ronde 
meespelen bij het rad en een 
consumptie. Aanmelden kan alleen 
door een mail te sturen naar Bazar@
dgaalsmeer.nl. Vermeld hierbij naam 
en telefoonnummer, met hoeveel 
personen u wilt komen en of u in de 
ochtend of in de middag aanwezig 
wilt zijn. Beschikbaarheid geschiedt 
op binnenkomst van de mailtjes, dus 
wacht niet te lang. 

Op zoek naar veilingobjecten
Gedurende de hele Bazar Experience 
is er een veiling waarop alleen online 
geboden kan worden. Via de chat 

Doopsgezinde Gemeente: 
Bazar Experience 2021

kan geboden worden op mooie, 
bijzondere en unieke prijzen. Er geldt 
wel een bodemprijs. Voor deze 
veiling is de commissie op zoek naar 
geschikte items. Dit zijn artikelen die 
bij een reguliere bazaar op de 
‘brocante tafel’ zouden komen. Denk 
bijvoorbeeld aan die bijzondere vaas 
of dat glazen servies wat al jaren in 
de kast staat. Maar ook aan het 
mooie schilderij, wat nu op zolder 
staat te versto�en. Overleg over de 
geschiktheid van je donatie is nood-
zakelijk, graag een mail met de 
beschrijving van het artikel naar de 
bazarcommissie via cie-bazar@
dgaalsmeer.nl. Ook kunnen persoon-
lijke diensten angeboden worden. 
Denk aan een dessert maken voor 
een groep mensen of een high tea 
verzorgen. Denk creatief of doe een 
goed bod, beiden zijn essentieel.

Goede doelen 
De opbrengst van de Bazar Experi-
ence 2021 gaat in zijn geheel naar de 
goede doelen. Voor al deze doelen 
wordt verdubbeling aangevraagd bij 
de OSA, Stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer. De goede 
doelen van dit jaar zijn: Doopsgezind 
wereldwerk (adoptiefonds in Zuid-
Amerika, Azië en Afrika), Waterwerk 
in Tanzania,  Hart4onderwijsNepal en 
Stichting Vrienden van Mikondo 
(faciliteert diverse vormen van 
onderwijs). Het lokale doel is dit keer 
Stichting SAM. Doelstelling van de 
stichting is het ontplooien van activi-
teiten die het welzijn van de mede-
mens in met name Aalsmeer en 
Kudelstaart bevorderen. 





DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Gradus Koningen heeft twee passies: 
motorrijden en het geloof. Daar heeft hij een bijzondere 
combinatie van gemaakt. Op zijn motor trekt hij Neder-
land door om het geloof uit te dragen en zijn kleine 
bijbel Hope for the Highway uit te delen. Sinds CMA 
(Christian Motorcyclists Association) 23 jaar geleden in 
Nederland is opgericht, is Gradus lid en zit hij in het 
bestuur. 

Hoe moet ik je missie zien? 
Leg het principe eens uit. 
“Het principe is vriendschap en op die manier willen we 
het evangelie brengen, maar het gaat om een hele 
lange adem. Je wilt vriendschap opbrengen voor clubs 
en voor mensen. Hoe die mensen zijn, wat ze dragen en 
van welke clubs ze lid zijn. Er zijn ook clubs met een 
negatieve naam, dat interesseert ons niet veel. We 
hebben binnen onze club afspraken gemaakt dat we 
niet over andere clubs praten of namen noemen. Ik ga 
voor het hart van de mens. Ik ben op bruiloften en 
begrafenissen van leden van zulke clubs geweest. Ons 
basisprincipe is: als jij respect toont, krijg je ook respect 
terug. Daar gaat het in het hedendaagse leven ook om. 
Omdat ik christen ben, ben ik het vaak niet eens met 
hun principes, maar dat is hun eigen verantwoording. 
Natuurlijk tot bepaalde grenzen.”

Hoe ben je begonnen?
“Op mijn eerste activiteit in de motorwereld ging ik met 
lood in mijn schoenen naar een feestje van zo’n club 
toe. Ik kende niemand en ik vroeg me al snel af waar ik 
in beland was; het was een en al kale koppen, drugs en 
keiharde rock muziek, maar ik kreeg gelijk het verzoek 
om de volgende keer mijn tentje mee te nemen, want 
dan kon ik meedrinken en blijven slapen. Ik vertelde dat 
ik niet dronk, maar dat ik wel mijn tentje mee zou 
nemen. Zo is heel langzaam een vriendschapsband 
ontstaan en het duurde jaren voordat ik een beetje 
contact had. Maar toen werd ik op privé clubavonden 
uitgenodigd en daar kom je ook andere clubs tegen. 
We gaan naar toertochten, staan op beurzen, we zijn 

heel breedschalig. Waar we uitgenodigd worden gaan 
we naar toe.”  

Met welk uitganspunt?
“Ons doel is om de motorwereld in te trekken en te 
vertellen wie Jezus is. Dat willen we doen door dienst-
baar te zijn, dat is de rode draad in onze vereniging. Dat 
kan zijn door ko�e te schenken op een beurs of op 
evenementen in EHBO stands mee te helpen. We 
komen op plekken waar de dominee niet zo snel te 
vinden is, door onze gemeenschappelijke hobby 
hebben we sneller ingang.”

Waar vind jullie club zijn oorsprong?
“CMA is een wereldwijde organisatie, die 45 jaar 
geleden in Amerika is ontstaan en nu actief is in 38 
landen. Dominee Herb Shreve is de oprichter, hij ging 
ooit op uitnodiging van zijn zoon eens met hem mee 
kijken in de motorwereld en kwam toen zoveel 
problemen tegen dat hij zich afvroeg: wat doe ik nog 
op de kansel? Hij heeft een motor gekocht en is samen 
met zijn vrouw de wereld ingetrokken.”

Welke eigenschappen moet je hebben 
om dit te kunnen doen?
“Je moet de taal kennen, interesse tonen en een luiste-
rend oor hebben. Ik zeg vaak: neem de tijd om iemand 
te leren kennen voordat je gelijk een oordeel velt. Ik heb 
contacten in de motorwereld die letterlijk van top tot 
teen vol zijn getatoeëerd. Dat vind ik fascinerend, want 
daar zit een verhaal achter. Maar dan moet je wel tijd en 
energie investeren om die persoon beter te leren kennen 
en dan kunnen er mooie vriendschappen ontstaan.” 

Heb je je wel eens onveilig gevoeld?
“Nooit. Natuurlijk heb je gespitste oren, we blijven 
nooit tot diep in de nacht, zeker als de sfeer veranderd 
en er meer drank aan te pas komt.  Dan heeft het ook 
geen zin meer om te blijven, want dan bereik je niet 
veel meer.”

Is het te combineren met je gezinsleven?
“Ik heb enorm veel respect voor mijn vrouw die altijd 
achter deze bediening staat. We hebben vier kinderen 
en die waren klein toen ik hier mee begon. Ik ben mij 
ervan bewust dat ik haar vaak alleen heb gelaten. Ze 
heeft wel eens gezegd: ik heb wel eens het gevoel 
gehad dat ik de kinderen alleen heb opgevoed. Die 
opmerking kwam wel binnen Maar ze steunt me nog 
steeds. Zij coördineert de bijeenkomsten van ‘church for 
bikers’ in Katwijk. We huren daar een oud kapelletje 
waar motorrijders een keer per maand naar ons toe 
kunnen komen. Ook dat is een instrument om contact 
te leggen met mensen, want voor de meeste motorrij-
ders is de kerk een te hoge drempel.”

Ben je er een ander mens door geworden?
“Ik heb meer inhoud aan mijn geloofsleven gegeven, 
dat heb ik verrijkt. Ik ben een mensenmens en wil graag 
voor andere mensen klaar staan.” Als je meer wilt weten 
over de CMA kijk dan op de website www.cma-nl.org.”

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Nathan en Hetty Maarl. Zij doen veel jeugdwerk in de 
Christelijk Gereformeerde Kerk en ik vraag mij af waar 
zij de kracht vandaan halen om dat te kunnen doen, 
nadat ze recent twee baby’s hebben verloren.”

Gradus Koningen: “Ik ga voor 
het hart van de mens”
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Aalsmeer - De Stichting Ontwikke-
lings-Samenwerking Aalsmeer kon 
dit jaar opnieuw hun presentatie-
avond, die gepland stond voor 
woensdag 6 oktober, niet door laten 
gaan. Dat kon in 2020 ook al niet 
door corona. In de raadskelder 
zouden maar weinig bezoekers 
mogen plaatsnemen om de avond te 
bezoeken. Het OSA bestuur had 
daarom besloten de avond te 
cancelen. Wel heeft het bestuur het 
mogelijk gemaakt om een video over 
het werk van OSA en de ingediende 
projecten samen te stellen. In de 

video zijn een zestal subsidie-indie-
ners te zien en te horen. Zij vertellen 
met beelden over hun gerealiseerde 
projecten in ontwikkelingslanden. 
Ook gaat burgemeester Gido Oude 
Kotte in de video in op het belang 
van ontwikkelingssamenwerking. De 
video is te zien op de website van 
OSA: www.osa-aalsmeer.nl. Onder 
‘nieuws’ staat een link die aangeklikt 
kan worden.
Volgend jaar hoopt de OSA de 
presentatieavond wel te kunnen 
houden. Meer informatie over OSA is 
eveneens op de website te vinden.

OSA video over projecten in 
ontwikkelingslanden

Aalsmeer - Na een jaar gedwongen 
afwezigheid mogen de leden van 
Scouting Ti�o Aalsmeer aanstaande 
zaterdag 30 oktober weer langs de 
deuren om groene en bloeiende 
plantjes te verkopen. Decennialang 
komen de leden tussen de 5 en 18 
jaar al gezelligheid brengen in Aals-
meer en Kudelstaart. Ook dit jaar kost 
een plantje 4 euro. Met de opbrengst 

van deze jaarlijkse actie kan er onder 
andere nieuw spelmateriaal aange-
schaft worden en kan de Scouting 
haar zeilboten onderhouden. 
Dus hoor je de bel aanstaande 
zaterdag, doe dan open met een 
glimlach, koop een leuk plantje en 
steun Ti�o. Goed nieuws: je kunt ook 
via een QR-code betalen met een 
tikkie. 

a erda  lan en er oo  i o 
voor nieuw spelmateriaal

Aalsmeer - Radio Aalsmeer bestaat 
30 jaar en dat wordt komend 
weekend uitgebreid gevierd met jubi-
leumuitzendingen, de ‘Mark en Eric 
Pubquiz’ in The Beach en natuurlijk de 
Radio Aalsmeer Top300. Van vrijdag 
29 tot en met zondag 31 oktober 
zendt de jarige omroep de 300 liedjes 
uit die voor de luisteraars het meest 
betekenen. Vanaf vrijdag om 12.00 
uur zullen zesentwintig uur lang hun 
mooiste liedjes voorbij komen. Wil je 
weten of jouw favoriete nummer(s) er 
ook in staan? De complete lijst is nu al 
te bekijken op www.radioaalsmeer.nl/
top300. De top 10 blijft nog wel even 
geheim. Wil je weten welke nummers 
het meest populair zijn? Luister dan 
de volledige Top 300, met op zondag 
31 oktober tussen 21.00 en 22.00 uur 
de laatste tien nummers. Vier presen-
tatieduo’s voorzien de uitzendingen 
van de nodige weetjes over de 
muziek en over Radio Aalsmeer. 
Gedurende het weekend zijn ook 
andere speciale jubileumprogramma’s 
te beluisteren, zoals over de 30-jarige 
geschiedenis van Radio Aalsmeer en 
speciale remixen van nummers uit de 
lijst. Kijk hiervoor in de gids op radio-
aalsmeer.nl.

Aura lezen bij ‘Echt Esther’
Donderdag praat Esther Sparnaaij om 
19.00 uur met Medium en Intuïtief 
Coach Mercedes Sharrocks. Zij geeft 
les in intuïtieve ontwikkeling en medi-
umschap en is schrijfster. Op 14 
september is haar nieuwe boek 
‘Tekens uit het universum’ uitge-
komen. Een vraag voor Mercedes? 
Mail deze naar esther@radioaalsmeer.
nl.

‘Aalsmeer by Night’
Komend weekend viert Radio Aals-
meer haar 30-jarig bestaan met 
speciale uitzendingen. Vanwege dit 
jubileum zijn enkele reguliere 
programma’s verschoven of komen 
eenmalig te vervallen. De ‘Neder-
landse Top 10’ die normaal op zater-

dagavond te horen is, verschuift nu 
eenmalig naar donderdagavond 28 
oktober. Vanaf 22.00 uur presenteert 
Meindert van de Zwaard in zijn 
programma ‘Aalsmeer by Night’ in een 
klein half uurtje de belangrijkste 
verschuivingen in deze hitparade. 

Bloemiste in ‘Door de Mangel’
Na de herfstvakantie, ontving de Aals-
meerse talkshow ‘Door de Mangel’ 
afgelopen maandag de 321e gast. 
Schoonheidsspecialiste en MBO-
docente Lenny van de Zwaan schoof 
aan tafel en vertelde deze twee werk-
zaamheden goed te kunnen combi-
neren. Zoals iedere week is ook Lenny 
opzoek gegaan naar een nieuwe gast. 
Maandag 1 november komt Desiree 
Groeneveld naar de studio. Vorig jaar 
is zij, in coronatijd, gestart met een 
bloemenwinkel. Lenny wil graag 
weten hoe het idee is ontstaan om 
een bloemenzaak te starten in deze 
lastige tijd. Dit en meer hoor je 
maandag vanaf 19.00 uur. 

Burgemeester in ‘RAP’
Op woensdag 3 november ontvangen 
Erik Kreike en Sem van Hest in hun 
programma ‘Radio Politiek Aalsmeer’ 
(RAP) burgemeester Gido Oude Kotte, 
van 19.00 tot 20.00 uur. Uiteraard is er 
aandacht voor actuele politieke 
ontwikkelingen in Aalsmeer en onge-
twijfeld wordt er ook vooruit geblikt 
naar de verkiezingen in maart 
volgend jaar.
Vragen voor de burgemeester? Mail 
naar sem@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar 
0297-325858.

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

Radio Aalsmeer viert jubileum 
met Pubquiz en Top300
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Regio - Schiphol onderzoekt in 
samenspraak met andere partijen in 
de Nederlandse luchtvaartsector 
extra maatregelen om de hoeveel-
heid ultra�jnstof op en om de lucht-
haven verder omlaag te brengen en 
daarmee de lokale luchtkwaliteit te 
verbeteren. Uit onderzoek dat onaf-
hankelijk instituut TNO in opdracht 
van de luchthaven uitvoerde, blijkt 
dat er in de buitenlucht rond de 
terminal en pieren ultra�jnstofcon-
centraties van gemiddeld 100.000 tot 
120.000 deeltjes per kubieke centi-
meter zijn gemeten. De mediaan, die 
evenveel hogere als lagere metingen 
kent, ligt tussen 44.000-68.000 ultra-
�jnstofdeeltjes per kubieke centi-
meter. De metingen op Schiphol 
hebben vooral overdag plaatsge-
vonden. Concentraties zijn daardoor 
niet te vergelijken met jaargemid-
delde waarden op andere vlieg-
velden of in steden. Bovendien zijn er 
verschillen in meetmethodes en –
apparatuur. Om toch een beeld te 
geven van een ander onderzoek: aan 
een drukke weg in het centrum van 
Rotterdam zijn gemiddelden per 
kwartier gemeten tot maximaal 
100.000 deeltjes per kubieke centi-
meter. In Europese steden zijn nabij 
wegen jaargemiddelde concentraties 
tussen de 10.000 en 80.000 deeltjes 
per kubieke centimeter gemeten.

Aanvullende acties
Het TNO-onderzoek is van belang 
voor de werknemers op de lucht-

haven. Op grond van de resultaten 
van het onderzoek worden aanvul-
lende acties en een versnelling van 
acties onderzocht om de ultra�jns-
tofconcentratie verder omlaag te 
brengen. De sector gaat de mogelijk-
heid onderzoeken om uiterlijk 2030 
‘duurzaam taxiën’ de standaardpro-
cedure te laten zijn op Schiphol. De 
noodzakelijke stappen worden door 
Schiphol en diverse sectorpartners, 
waaronder LVNL, KLM, Transavia en 
Corendon uitgewerkt, zoals aanpas-
singen aan infrastructuur, processen 
en techniek.
Schiphol is al langer bezig met het 
onderzoeken en terugdringen van de 
uitstoot van ultra�jnstof. In 2019 is 
een actieplan ultra�jnstof door 
Schiphol in samenwerking met de 
luchtvaartsectorpartijen opgesteld, 
om de uitstoot omlaag te brengen in 
het verkeer van en naar de lucht-
haven, op de luchthaven zelf en van 
de vliegtuigen. Belangrijk daarbij zijn 
investeringen in nieuwe vloot, het 
gebruik van duurzame brandsto�en 
(SAF) en het verduurzamen van de 
grondoperatie. Als onderdeel van dit 
actieplan heeft Schiphol TNO 
gevraagd een onderzoek te doen 
naar de concentraties van ultra-
�jnstof op het Schiphol-terrein. Bij dit 
onderzoek is input gevraagd aan 
vakbonden en platformmedewer-
kers. Het RIVM heeft het onderzoek 
inhoudelijk beoordeeld. 
Voor de grondoperatie heeft de 
luchtvaartsector het doel om deze 

Schiphol wil luchtkwaliteit op 
en om luchthaven verbeteren

Aalsmeer - Gymzaal De Baccara was 
afgelopen weekend omgetoverd tot 
een geslaagd vogelparadijs. De 
tentoonstelling was georganiseerd 
door de Vogelvrienden van Aalsmeer 
samen met vogelvereniging de Meer-
vogels uit Nieuw-Vennep. In de zaal 
klonk gezellig gezang van de vele 
soorten vogels, waaronder kanaries, 
tropen met onder andere geelbuiks-
ijzen, parkieten en dui�es. De deelne-
mers hadden hun allerbeste vogels 
naar de vogelshow gebracht. Voor 
aanvang van de tentoonstelling zijn 
de vogels beoordeeld door erkende 
keurmeesters van de Nederlandse 
Bond voor Vogelliefhebbers. De aller-
beste vogels kregen de naam ‘Alge-
meen kampioen’ en deze titel en het 
aantal gegeven punten door de keur-
meesters was bevestigd aan de hokjes 
van de vogels, zodat ook bezoekers de 
mooisten extra konden bewonderen. 
Uit de Algemeen kampioenen is ook 
de Best of de Show gekozen, een 
grote eer om deze prijs te behalen. 

Algemeen kampioen in de categorie 
kanaries is de heer P. Hoogkamer uit 
Lisse geworden met 94 punten, Alge-
meen kampioen tropen met 95 
punten de heer A. van Kesteren uit 
Lisse en Algemeen kampioen krom-
snavels met 92 punten de heer F. 
Nijenhuis uit Hoofddorp. Het 
Kampioen  Bondskruis afdeling Aals-
meer is toegekend aan de heer D. Kivit 
uit Vught en het Kampioen Bondskruis 
afdeling Nieuw-Vennep aan de heer A. 
van Kesteren uit Lisse. Er wordt terug-
gekeken op een gezellige en goed 
bezochte tentoonstelling. Alle vogels 
zijn na a�oop weer zorgvuldig naar 
huis gebracht en genieten nu weer 
(�uitend) van hun vrijheid.

Fluitende vogels in De Baccara

Aalsmeer - Na de vondst van vogel-
griep in Flevoland moeten vanaf 
vandaag, dinsdag 26 oktober, alle 
hobby- en watervogels, zoals kippen, 
duiven, parkieten en eenden, worden 
afgeschermd van de buitenwereld. 
Om besmetting zoveel mogelijk te 
voorkomen mogen de hobbyvogels 
niet in aanraking komen met wilde 
vogels of hun uitwerpselen. Deze 
maatregel is afgekondigd door de 
minister van Landbouw, Natuur en 
Visserij. Voor bedrijven die commer-

cieel pluimvee houden geldt een 
ophokplicht. 

Dode dieren melden
Het is belangrijk dat vondsten van 
dode wilde vogels worden gemeld 
bij de daarvoor bestemde instanties. 
Houders van vogels moeten melding 
van uitval van dieren maken bij de 
Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA). Hierdoor kunnen 
besmettingen eerder aan het licht 
komen en wordt het risico op 

Hobbyvogelhouders moeten 
dieren afschermen

Ook op kinderboerderij Boerenvreugd 
moeten de kippen naar binnen. 

LEZERSPOST

Aalsmeer - Omdat klagen alleen maar negatieve energie is, heb ik BAS 
met onderstaande brief gevraagd een voorschot op mijn klachten te 
noteren en communiceren.

Beste Bas,
Hierbij doe ik je een voorstel om vanwege mijn gezondheid, proactief en 
preventief  klachten te registreren. Op het moment dat ik ernstig gehin-
derd door vliegTuig weer zover ben dat ik in het rood sta, wil ik geen van 
jullie medewerkers meer bellen en ik wil ook geen account. Dan reageer 
ik in woede en uit frustratie en dat is ook slecht voor mijn en jullie 
gezondheid. Daar heeft niemand baat bij.  En ik geloof er simpelweg niet 
meer in. Niet meer in jou  Bas, niet meer in de minister, niet meer in mijn 
eigen wethouder of gedeputeerde en zeker niet meer in Schiphol. Die 
jaren zijn voorbij. De laatste periode is het, ondanks veel ellende,  
geweldig geweest wat betreft het horen van vogels en stilte onder 
invloed van corona. Daar geloof ik in. Gewoon hoe natuur ook kan zijn. 
Nu is het alweer zover dat ik me stelselmatig bedreigd voel in mijn fysieke 
en geestelijk gesteldheid. De laatste dagen zeker. Dan is het weer 
verdragen geblazen. Het feit dat ik niet klaag wil niet zeggen dat ik geen 
klachten heb. Daarom dit voorstel:

Klaagfuik
Jij weet ongetwijfeld als geen ander Bas een goed gemiddelde te produ-
ceren over het aantal vluchten dat jaarlijks (even los van de coronadip) 
over mijn huis vliegt, landt en opstijgt. Elk van die vliegtuigen veroorzaakt 
een klacht. Alleen ik ga die klaagfuik niet meer in. Dat is slecht voor mijn 
gezondheid. Het idee dat mijn klacht al geregistreerd is voordat er een 
vliegTuig landt of stijgt over ons huis geeft mij een zekere rust. Kortom 
neem als Bas een voorschot op het aantal klachten dat jaarlijks uit dit huis 
komt en registreer en presenteer dat met een hoofdletter en een uitroep-
teken! En wij zijn echt geen bijkomend schadegevalletje! Het is daarbij 
ook nog een keer hartstikke e�ciënt, want jullie weten allang waar de 
pijn zit. Dus er valt geld en mensen op andere manieren te besteden en in 
te zetten. Daarbij wil ik als gedupeerde niet meer meewerken aan een van 
de grootste zwendels én bedreigingen van de volksgezondheid in ons 
land. Daar laat alle onderzoek geen misverstand meer over bestaan. 
Jan Daalman, 
Adres : Zwanenburgbaan.
Mail: JanDaalman@kpnmail.nl

Voorstel aan BAS over vliegTuig

Foto’s: www.kicksfotos.nl

uiterlijk in 2030 geheel emissievrij te 
opereren en daarmee ultra�jnstof 
drastisch te reduceren. Dit wordt 
gedaan door e�ciënter met energie 
om te gaan, grondmaterieel te elek-
tri�ceren, de aanleg van walstroom 
bij gates, te zoeken naar alterna-
tieven voor fossiel gas en waar 
mogelijk de overstap te maken naar 
hernieuwbare energie. Tevens onder-
deel van het actieplan zijn onder-
zoeken om kennis te vergroten en 
maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren.

Onderzoeken naar ultra�jnstof
Wereldwijd is nog relatief weinig 
bekend over de uitstoot van verschil-
lende soorten ultra�jnstof en het 
e�ect op gezondheid. Het RIVM doet 
onderzoek naar de gezondheidsef-
fecten van ultra�jnstof bij omwo-
nenden van de luchthaven. Ook 
heeft het RIVM recent een voorstel 
gedaan voor het onderzoeken van 
gezondheidse�ecten van ultra�jnstof 
bij platformmedewerkers. De sector 
bestudeert momenteel dit voorstel 
hoe samen met betrokken partijen 
een onderzoek opgezet kan worden 
naar blootstelling van medewerkers 
aan ultra�jnstof en de mogelijke 
gezondheidse�ecten.

Amstelland - Tot en met woensdag 
10 november staan er maar liefst 17 
titels op de �lmagenda van Cinema 
Amstelveen, waaronder een aantal 
premières zoals Ei�el, Pig (Nigolas 
Cage) en Tre Piani (Italiaans drama). 
Ook worden twee Nederlandse 
producties vertoond: Nr. 10 (Alex van 
Warmerdam) en Mijn Vader is een 
Vliegtuig (Pierre Bokma). 

Ei�el
Na het succesvol afronden van de 
bouw aan het Vrijheidsbeeld ligt de 
wereld aan de voeten van ingenieur 
Gustave Ei�el. De Franse overheid 
vraagt hem om een spectaculair 
nieuw ontwerp te maken voor de 
Wereldtentoonstelling van 1889 in 
Parijs. Ei�el houdt zich echter liever 
bezig met een ander project. Alles 
verandert wanneer zijn pad kruist 
met de grote liefde uit zijn verleden. 

De lang verloren en verboden passie 
tussen de twee inspireert Ei�el om 
de wereldberoemde Ei�eltoren te 
ontwerpen.

Pig
Zonderling Rob (Nicolas Cage) woont 
in de wildernis van Oregon met zijn 
geliefde varken, dat hem helpt bij de 
tru�eljacht. Als het varken op een 
dag ontvoerd wordt, keert Rob terug 
naar de bewoonde wereld en zet hij 
alles op alles om met haar herenigd 
te worden. Maar dan zal hij ook zijn 
verleden onder ogen moeten 
komen...

Tre Piani (gebaseerd op het boek 
‘Three Floors Up’ van Eshkol Nevo)
Drie gezinnen wonen op drie verdie-
pingen van hetzelfde appartemen-
tencomplex in hartje Rome wanneer 
een reeks gebeurtenissen ze voor 

Premières en Nederlandse 
o film  in inema m el een

altijd met elkaar verbindt. De relaties 
tussen ouders, vrienden en buren 
worden op scherp gezet wanneer de 
families worden geconfronteerd met 
de geheimen die hen binden en uit 
elkaar drijven.

Nr. 10 (Alex van Warmerdam)
Günter, als vierjarig kind gevonden in 
de Duitse bossen, groeit op in een 
pleeggezin. Vier decennia later 
begint hij zich pas iets af te vragen 
over zijn afkomst, als een vreemde 
man op een brug slechts één woord 
in zijn oor �uistert.

Mijn Vader is een Vliegtuig
Wanneer haar moeder plotseling over-
lijdt slaan bij de geslaagde veertiger 
Eva de stoppen door. Verdrongen 
herinneringen uit haar jeugd – waarin 
de kleine Eva bang was voor haar 
onberekenbare, psychotische vader 
– komen weer naar boven en Eva raakt 
de grip op de werkelijkheid kwijt. Kijk 
op www.cinemaamstelveen.nl voor 
alle titels, tijden en data.

verspreidingen kleiner. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.rijksoverheid.nl/ (besmetting, 
vogelgriep, ophokplicht). 
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Aalsmeer - Het team Milieu van de 
politie maakt allerlei soorten 
meldingen mee. Zij houdt zich vooral 
bezig met strafbare feiten waarbij de 
volksgezondheid van mensen en 
dieren in het geding komt. Vorige 
week woensdag 13 oktober was het 
raak. Tientallen vogels zijn vergiftigd 
aangetro�en op de Mr. Jac. Takkade. 
Uit onderzoek blijkt dat de vergifti-
ging van vogels opzettelijk maar ook 
vaker is gedaan. Het aangetro�en gif 
is zeer gevaarlijk voor zowel mens als 
dier. Mensen met huisdieren en 
kleine kinderen wordt aangeraden 
om voorzichtig te zijn en geen dode 
of gewonde vogels aan te raken. Bij 
het aantre�en van dode of gewonde 
vogels wordt verzocht om contact op 
te nemen met de dierenambulance 
Ronde Venen-Amstelland voor het 
ophalen van de vogels.
Wie meer informatie heeft over de 

vergiftigingen op en rond de Mr. Jac. 
Takkade, weet wie daarbij betrokken 
is of vaker in de omgeving dode 
vogels aangetro�en heeft, wordt 
gevraagd contact op te nemen met 
het Team Milieu via 0900-8844. 
Proces-verbaal-nummer is 
PL1300_2021210147.

Vergiftigde vogels op Takkade: 
Getuigen/dader(s) gezocht!

Aalsmeer - De VVD Aalsmeer Kudel-
staart heeft op 20 oktober unaniem 
huidig fractievoorzitter Dirk van der 
Zwaag als lijsttrekker gekozen voor 
de komende gemeenteraadsverkie-
zingen in 2022. Dirk is al jaren een 
vertrouwd gezicht in de Aalsmeerse 
politiek en werd fractievoorzitter in 

2018 toen Robert van Rijn 
wethouder werd voor de plaatse-
lijke VVD. Van der Zwaag (1960) is al 
jaren zelfstandig ondernemer en 
werkzaam als interim-manager en 
adviseur op het vlak van �nanciën 
en control bij hoofdzakelijk 
gemeenten.

VVD Aalsmeer kiest Dirk van der 
Zwaag als lijsttrekker

Zeven vuurwapens opgehaald 
tijdens wapeninleveractie
Aalsmeer - Van maandag 11 tot en 
met 17 oktober was het de week van 
de veiligheid. Tijdens deze week was 
er de mogelijkheid om anoniem en 
zonder straf wapen(s) in te leveren. In 
Aalsmeer en Uithoorn zijn diverse 
messen en windbuksen ingeleverd. 
Naast deze wapens zijn er in het 
gebied van de politie Aalsmeer 
Uithoorn ook nog zeven echte vuur-
wapens opgehaald bij mensen thuis. 

De politie is tevreden en is blij dat 
deze wapens van de straat af zijn, 
maar weet ook wel dat dit echt niet 
alle wapens zijn. 
Daarom roept de politie op om 
wapenbezit en verantwoordelijkheid 
te bespreken met kinderen, vrienden 
en naasten. Want, aldus de politie: 
“Alleen samen kunnen we het 
wapengebruik onder jongeren 
terugdringen.”

Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond 25 november heeft een grote 
oefening van de Brandweer Aalsmeer 
plaatsgevonden op het terrein van 
Bouwcenter Blauwho�. De oefening 
is georganiseerd door de brandweer, 
maar het BHV-team van Bouwcenter 
Blauwho� mocht ook deelnemen 
aan de oefening. Om 20.15 uur kwam 
de melding binnen dat er brand zou 
zijn in een van de loodsen op het 
terrein van Bouwcenter Blauwho�. 
Het BHV-team heeft zich na de 
melding opgesplitst, zodat ze de 
brandweer op de Aalsmeerderweg 
kon ontvangen en naar het incident 
kon leiden. Eenmaal op het terrein 
aangekomen werden de BHV’ers 
verrast door een gasexplosie en een 

slachto�er die voor de loods lag. De 
BHV’ers hebben het slachto�er 
verplaatst, zodat ze veilig de reani-
matie konden starten. Toen de 
brandweer ter plaatsen kwam, werd 
al snel duidelijk dat voor hen de 
grootste uitdaging de watervoorzie-
ning is. Er zijn meerdere wagens en 
een groot water transport wagen ter 
plaatsen gekomen. Nadat de water-
voorziening geregeld was is de 
brandweer de loods binnen gegaan, 
die vol stond met rook. De brand-
weerlieden hebben de brand geblust 
en hebben alle slachto�ers veilig 
naar buiten gebracht. De BHV’ers van 
Bouwcenter Blauwho� en de leden 
van Brandweer Aalsmeer kijken terug 
op een leerzame ervaring.

Brandweeroefening met BHV-
team Blauwhoff

Aalsmeer - Op dit moment wordt 
per inwoner van de gemeente 
gemiddeld 173 kilogram restafval 
geproduceerd. Om aan de landelijke 
doelstelling van 100 kilo te voldoen, 
moet er dus nog �ink wat gebeuren. 
Het goede nieuws is dat dit op een 
makkelijke manier naar elkaar toe 
gebracht kan worden. Het restafval in 
Aalsmeer bestaat namelijk nog voor 
43% uit groente-, fruit-, tuinafval (gft) 
en etensresten. Door gft en etens-
resten te scheiden, wordt bijge-
dragen aan een beter milieu en een 
betere toekomst. Gft en etensresten 
worden door Meerlanden in de 
Groene Energiefabriek in Rijsenhout 
voor 100% gerecycled tot zes nuttige 
producten: groengas, CO2, warmte, 
compost, water en citrusbrandstof. 

Hoe ‘schoner’ het opgehaalde gft en 
etensresten - dus hoe minder rest-
afval erin zit - hoe meer grondsto�en 
en energie Meerlanden uit gft en 
etensresten kan halen.

“Het geeft wel”
Wethouder Wilma Alink van Afval: 
“Gft scheiden maakt het verschil: het 
geeft wel! Voor het milieu en de 
toekomst van onze kinderen. Maar 
wat is wel gft? Om onze inwoners te 
helpen bij die vraag, voeren we deze 
week een campagne. Dat doen we 
met verschillende acties. Natuurlijk is 
er de Meerlanden app en wij hebben 
net als Milieu Centraal een overzicht 
beschikbaar om mensen te helpen 
bij het scheiden van gft en 
etensresten.”

Campagne voor scheiden van gft

Afgelopen dinsdag reden er voor de gft-campagne zogenaamde digicars door de 
gemeente. De smalle, hoge karretjes trokken veel bekijks.

Bron en foto: Politie Amsterdam

Foto: www.kicksfotos.nl

Verkiezingsprogramma
Tevens is ook het verkiezingspro-
gramma ‘Wij doen het samen in Aals-
meer’ vastgesteld. De standpunten 
en plannen van dit programma 
worden binnenkort gepresenteerd. 
De lokale VVD kiest voor samenwer-
king als rode draad in het 
programma rondom de Aalsmeerse 
thema’s wonen, ondernemen, 
economie, duurzaamheid, zorg en 
ontspanning.  

Herkenbaar duo 
Robert van Rijn (1977), woonachtig in 
Rijsenhout, is kandidaat-wethouder 
voor de VVD en wil graag zijn karwei, 
gedurende een volgende periode, 
afmaken in Aalsmeer. Van der Zwaag 
en Van Rijn zijn een herkenbaar duo 
die laten zien dat je op alle vlakken 
moet samenwerken om Aalsmeer 
weer een stuk mooier te maken: in de 
gemeenschap, samen met onderne-
mers, met inwoners, en met alle poli-
tieke stromingen. “We doen het 
samen in Aalsmeer”, aldus Van der 
Zwaag en Van Rijn.

Extra ophaalronden in zomer
Medio volgend jaar wordt het 
nieuwe afvalbeleid in Aalsmeer inge-
voerd. Onderdeel daarvan is dat in de 
zomermaanden wekelijks gft opge-
haald wordt. Dit zorgt voor meer 
comfort en minder (stank)overlast. 
Om nu vast inwoners te helpen hun 
gft beter te scheiden, worden de 
komende week enkele pop-up acties 
gehouden. Op deze manier biedt de 
gemeente inwoners informatie aan 
over het (beter) scheiden van gft. 
Ook worden er op woensdag en 
vrijdag tijdens de acties bij winkelge-
bieden aanrechtbakjes voor het 
scheiden van gft uitgedeeld. Dit 
gebeurt zolang de voorraad strekt.

Wat wel en wat niet
Wat hoort wel bij gft-afval? Etens-
resten (gekookt, gebakken, rauw), 
schillen en resten van groenten en 
fruit, vlees- en visresten (inclusief 
botjes, graten en schelpen), jus en 
gestold vet, eierschalen, pinda- en 
notendoppen, bloemen, planten, 
bladeren onkruid en klein snoeiafval,
ko�edik en losse theeblaadjes en 
stro en mest van kleine huisdieren.
Wat hoort niet bij gft-afval? 
As uit de asbak, barbecue of open 
haard (restafval), luiers (restafval), 
kattenbakvulling en vogelkooizand 
(restafval), grond of graszoden met 
veel grond eraan (bouw- en sloop-
afval) Bekijk de uitgebreide schei-
dingswijzer in de Meerlanden-app, 
op de landelijke kennisbank www.
milieucentraal.nl of op de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl

Schiphol - Om brandstofgebruik tijdens 
het taxiproces op Schiphol en de 
daarmee gepaarde CO2-, stikstof- en 
(ultra)�jnstofuitstoot sterk te vermin-
deren, heeft de luchtvaartsector een 
roadmap aangeboden aan Barbara 
Visser, demissionair minister van Infra-
structuur & Waterstaat. Met dit stappen-
plan wordt duurzaam taxiën in uiterlijk 
2030 op heel Schiphol de standaardpro-
cedure. De eerste stap daarin zijn twee 
sleepvoertuigen die medio 2022 in 
gebruik genomen worden op Schiphol 
voor een vervolgproef. Bij succes zal 

deze proe�ase daarna overgaan in een 
standaardproces waarbij de vliegtuigen 
duurzaam kunnen taxiën van en naar de 
Polderbaan. Tijdens het duurzaam 
taxiën worden vliegtuigen van en naar 
de start- en landingsbaan gebracht 
door een speciaal sleepvoertuig en 
blijven vliegtuigmotoren voor het 
grootste deel uit. Uit eerder onderzoek 
blijkt dat duurzaam taxiën op Schiphol 
gemiddeld een halvering van het 
brandstofgebruik oplevert en daarmee 
de CO2-, stikstof- en (ultra)�jnstofuit-
stoot omlaag brengt. Gezien de langere 

Stappenplan luchtvaartsector 
voor duurzaam taxiën

afstand kan bij het taxiën naar de 
Polderbaan de brandstofbesparing 
oplopen tot 65%. De proe�ase zal bij 
succes overgaan in een standaard-
proces waarbij bepaalde vliegtuigtypen 
van een aantal luchtvaartmaatschap-
pijen duurzaam taxiën van en naar de 
Polderbaan. In de daaropvolgende jaren 
zal het aantal vliegtuigen dat van of 
naar de Polderbaan gebracht kan 
worden uitgebreid worden, zodat over 
vier jaar naar verwachting 18% van alle 
vluchten duurzaam taxiet. De samen-
werkende partijen hebben de ambitie 
om vanaf 2025 de andere start- en 
landingsbanen hier stapsgewijs aan toe 
te voegen, zodat het in 2030 de stan-
daardprocedure is op heel Schiphol.



WAT IS DE STICHTING 
LEEFOMGEVING SCHIPHOL?

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is een onafhankelĳke stichting die investeert in gebieden in de 
buurt van Schiphol waar de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt vaak veroorzaakt door geluidsoverlast 
van vliegtuigen, maar kan ook ontstaan doordat woningbouw door de nabĳheid van Schiphol niet of 
nauwelĳks mogelĳk is. Dit kan er voor zorgen dat bewoners hun leefomgeving minder positief ervaren. 
SLS doet hier wat aan door te kĳken of ze hulp kan bieden aan mensen die door de ervaren overlast in een 
voor hen onleefbare situatie zitten. Daarnaast wil SLS samen met de gemeente Aalsmeer en bewoners, de 
leefbaarheid verbeteren door te investeren in projecten die een positief effect op de leefbaarheid hebben.

Meer informatie is te vinden op : www.leefomgevingschiphol.nl

SLS wordt gefinancierd 
door de provincie 

Noord-Holland, Luchthaven 
Schiphol en het Ministerie 

van Infrastructuur en 
Waterstaat.

Wat doet SLS voor de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart?
Een belangrĳke taak van SLS is het helpen van 
mensen die veel overlast van vliegverkeer van en 
naar Schiphol ervaren. Het gaat dan om individuele 
situaties waarbĳ men in een voor hun onleefbare 
situatie zit. SLS gaat in deze situatie samen met 
de mensen aan de slag om te kĳken of er een 
oplossing mogelĳk is om de situatie te verbeteren. 
Veelal helpen isolerende maatregelen. Om voor 
hulp vanuit SLS in aanmerking te komen moet men 
wel aan de criteria van SLS voldoen. Dat betekent 
o.a. dat, naast dat men in de Schipholregio moet 
wonen, de ervaren overlast aantoonbaar moet 
zĳn en dat deze niet te voorzien was toen men de 
woning betrok. Op de website van SLS is te vinden 
wat alle criteria zĳn om eventueel voor hulp in 
aanmerking te kunnen komen. In de afgelopen 
jaren zĳn al zo’n 50 mensen in Aalsmeer geholpen.

Naast de hulp aan individuele bewoners, heeft SLS 
in de afgelopen 4 jaar ruim 8 miljoen euro voor 
leefbaarheidsprojecten in Aalsmeer beschikbaar 
gesteld. Dit is bestemd voor o.a. kinderboerderĳ 
Boerenvreugd, De Werkschuit, Dorpshuis 
Kudelstaart, Groene Lint, Jac. Stammespark, 
Waterfront en het VVA-terrein. Dit zĳn initiatieven 
die door bewoners, maatschappelĳke instellingen 
en de gemeente Aalsmeer in een gezamenlĳke 
verkenning in 2017 zĳn aangedragen en die de 
leefbaarheid en sociale cohesie in de wĳken 
verbeteren. Het gaat om gemeentelĳke plannen 
én om particuliere initiatieven.

Waterfront
Voor SLS is het project Waterfront het 
grootste project in de gemeente Aalsmeer. 
Hiervoor is 3,4 miljoen euro beschikbaar 
gesteld. De gemeente Aalsmeer richt het 
gebied rond de watertoren opnieuw in. Met 
de bĳdrage van SLS is het strand tussen het 
surfeiland en de watertoren vergroot, een 
wandelpromenade vanaf het centrum van 
Aalsmeer tot aan het surfeiland en een vlonder 
aangelegd. Hierdoor worden de recreatie-
voorzieningen aan de Westeinderplassen voor 
de inwoners van Aalsmeer vergroot. 

Aalsmeer kon al in het zomerseizoen van 
2021 genieten van het vergrote strand, de 
verlengde pier en de sloepensteiger. In 
november 2021 komt de wandelboulevard 
met voorzieningen gereed. Onderdelen 
dichtbĳ de Watertoren worden mogelĳk 
pas in 2022 gerealiseerd. 

Voor meer informatie: 
https://www.aalsmeerwaterfront.nl

Kinderboerderĳ Boerenvreugd 
De kinderboerderĳ Boerenvreugd in Aalsmeer 
is een particulier project dat een bĳdrage heeft 
gekregen voor twee speeltoestellen voor oudere 
kinderen. Hiermee is de aantrekkelĳkheid van de 
kinderboerderĳ, ook voor de wat oudere kinderen, 
vergroot en is een sociale ontmoetingsplek voor 
meerdere doelgroepen ontstaan. 

SLS in de toekomst
SLS gaat door met het helpen van individuele bewoners. Daarnaast is er de komende 2 jaar nog budget voor kleine, 
particuliere initiatieven. Een initiatief komt voor een bĳdrage in aanmerking als dit bĳvoorbeeld mensen bĳ elkaar 
brengt waardoor zĳ zich gelukkiger voelen in hun omgeving. Een bĳdrage is éénmalig en bedraagt maximaal 
10.000 euro. Voorbeelden van dit soort initiatieven in de gemeente Aalsmeer zĳn: Opzetten Radioschool, inrich-
ten en verbeteren huiskamer Kudelstaart, herinrichting Ontmoetingstuin Mĳnsheerlĳck Kudelstaart, Speeltuin 
Clematisstraat, een Vlindertuin in het Seringenpark en een pingpongtafel in het Westeinderpark in Kudelstaart. 

Vanaf 2021 investeert SLS ook in onderzoeken naar nieuwe ideeën en technieken die kunnen bĳdragen aan 
het verbeteren van de leefbaarheid. Het gaat dan om initiatieven die een positief effect kunnen hebben op 
bestaande woningen en de woonomgeving. Zo wordt onderzoek ondersteund naar technieken die de geluids-
beleving binnenshuis verbeteren en ook naar een andere wĳze van bouwen waardoor vliegtuiggeluid zowel 
binnen als buitenshuis wordt beperkt.

De projecten van SLS hebben een absolute meerwaarde voor de cohesie en leefbaarheid in Aalsmeer. We bewandelen als gemeente twee sporen als 
het over overlast van Schiphol gaat. We blĳven bĳ het Rĳk aandringen op aanpak van het probleem bĳ de bron, zoals minder vliegbewegingen om 
geluidsoverlast tegen te gaan. Tegelĳkertĳd kĳken we naar maatregelen op de grond die de overblĳvende overlast van de luchthaven dragelĳker 
kunnen maken. Bĳ het volgen van dat tweede spoor zĳn de bĳdragen van SLS mooie voorbeelden.

Wethouder Bart Kabout

Mede door de bĳdrage van SLS worden in 
Aalsmeer een aantrekkelĳke wandelpromenade 
en recreatievoorzieningen gerealiseerd bĳ de 
Westeinderplassen. Dit geeft echt een impuls 
aan de omgeving en de recreatie-
mogelĳkheden in Aalsmeer en kan 
de leefbaarheid in dit zwaar belaste 
gebied verbeteren.

Bernt Schneiders, bestuursvoorzitter SLS

VVA-terrein
SLS draagt in dit project bĳ aan het realiseren van 
een parkachtige omgeving met openbare sportvoor-
zieningen en veel openbaar groen. De plusvarianten 
in het project die door SLS worden gesubsidieerd 
zĳn het hondentrainingsveld en de inrichting van 
het ontmoetingsplein rond de centrale vĳver. 
In een eerdere fase heeft SLS  al bĳgedragen aan 
het fitness- en freerunpark in dit gebied.
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Amstelland - Hij is maar wat trots: 
Arto Braam uit Kudelstaart. Deze 
week won hij de regionale �nalestrijd 
van de Beste Klusser van Nederland-
verkiezing, georganiseerd door 
bouwmarktketen Hornbach. Na het 
uitvoeren van een zinderende klus-
opdracht bleek dat Arto de meeste 
vakkennis en handigheid uit de regio 
in huis heeft. Een jaar lang mag hij nu 
de titel Beste Klusser van Amsterdam 
en omstreken dragen.

Klusproject
Hornbach is ook dit jaar op zoek naar 
de Beste Klusser van Nederland. De 
strijd barstte onlangs in alle hevig-

heid los. Klussers konden zich 
aanmelden voor de wedstrijd door 
foto’s van hun ultieme klusproject in 
te sturen, waarna het publiek mocht 
stemmen op hun favoriet. Er waren 
duizenden aanmeldingen en nog 
meer mensen hebben hun stem 
uitgebracht. Arto Braam eindigde 
met zijn inzending - de renovatie van 
zijn woonkamer, hal, toilet en keuken 
- bij de drie klussers met de meeste 
stemmen uit de regio Amsterdam. 

Regionale �nale
Hij mocht daarom, net als Stacey 
Schluter uit Almere en Benjamin 
Rhee uit Heemstede, meedoen aan 

Arto Braam uit Kudelstaart 
beste klusser van de regio

Aalsmeer - Van 30 oktober tot en 
met 7 november staat Nederland 
weer in het teken van Fairtrade. Het is 
dan de Fairtrade Week. In Nederland 
werkt een kwart van alle Nederlandse 
gemeenten aan het behalen of 
behouden van de titel Fairtrade 
Gemeente. Door acties te organiseren 
op en rond Fairtrade Week laten zij 
samen zien dat er inmiddels een 
ruime keuze aan producten met het 
Fairtrade keurmerk is. Organisaties en 
mensen laten door hun aankopen 
zien dat zij bewust rekening houden 
met boeren en producten aan het 
begin van de productieketen. Want 
alleen samen kan gewerkt worden 
aan een eerlijke wereld, met gelijke 
kansen voor iedereen. Wanneer je 
voor Fairtrade kiest, kies je voor eerlij-
kere inkomens, empowerment, 
gendergelijkheid, onderwijs en kies je 
voor het aanpakken van klimaatver-
andering. Elk product dat je koopt, is 
een manier om een stem uit te 
brengen voor de wereld waarin je wilt 
leven. Iets goeds doen kan heel 
simpel zijn. Kies bijvoorbeeld eens 
voor Fairtrade thee bij het bood-
schappen doen. Met veel liefde voor 
jou geplukt. Door te kiezen voor Fair-
trade thee, draag jij bij aan een 
eerlijke wereld. 

Winactie 
Deze Fairtrade Week is er een mooie 
thee-actie. Fairtrade Gemeente Aals-
meer roept zoveel mogelijk mensen 
op om een foto te maken van hun 
samen-thee-moment. Volg Fairtrade 

Gemeente campagne op Facebook 
(fairtrade.gemeente) en Instagram 
(fairtradegemeente) en deel je foto 
tijdens de Fairtrade Week met 
#samentheemoment. Heb je geen 
openbaar pro�el? Stuur dan een foto 
van jouw post naar info@fairtradege-
meenteaalsmeer.nl. Onder de inzen-
dingen worden twee complete Fair-
trade samen-thee-moment-
pakketten verloot. De theepakketten 
zijn rijkelijk gevuld met een theepot, 
twee theekopjes, Fairtrade thee, Fair-
trade chocolade en nog veel meer 
lekkers en leuks. Jij doet toch ook 
mee? 

Fairtrade maakt verschil
Naast thee zijn er natuurlijk veel meer 
Fairtrade gecerti�ceerde producten, 
denk hierbij aan ko�e, rijst, kokos-
melk, bananen, suiker, koekjes en 
chocolade. Fairtrade steunt boeren 
en arbeiders in ontwikkelingslanden 
om een betere plek te verwerven in 
de handelsketen, zodat ze kunnen 
leven van hun werk en kunnen inves-
teren in een duurzame toekomst. 
Iedereen kan een bewuste keus 
maken. Maak jij het verschil? Kies 
voor Fairtrade!  Kijk voor meer infor-
matie op: www.fairtradegemeente-
aalsmeer.nl. Bellen kan ook via 0297-
321509 of stuur een e-mail: info@fair-
tradegemeenteaalsmeer.nl

Thee-actie tijdens Fairtrade 
Week in gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - Elke maand beloont 
Stibat mensen die hun lege batte-
rijen hebben ingeleverd. Deze 
maand zijn de dames Zonnenberg en 
de Jong uit Aalsmeer en Oost uit 
Kudelstaart de gelukkigen. Stibat 
bedankt de drie inwoners voor hun 
moeite. De dames Zonnenberg en de 
Jong zijn beloond met een ‘support 
your locals’ dinerbon. Mevrouw Oost 
uit Kudelstaart is getrakteerd op een 
nationale tuinbon.

Duurzamere wereld
In elke lege batterij zit nog een plus. 
Ingezamelde batterijen leveren 
namelijk waardevolle metalen op, 
zoals ijzer, lood, zink, mangaan, 
kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor 
het maken van �etsen, brilmonturen, 
pannen, bestek, leidingen, dakgoten 
en nog veel meer.  Door lege batte-
rijen in te leveren, draag je bij aan 
een duurzamere wereld. Als we de 
metalen uit batterijen hergebruiken, 
hoeven we minder nieuwe grond-
sto�en uit de natuur te winnen. En 
met 25.000 inleverpunten in Neder-
land is het een kleine moeite om je 
lege batterijen in te leveren.

Cadeaubonnen
Elke maand verloot Stibat onder de 

inleveraars van lege batterijen 
twintig ‘support your locals’ diner-
bonnen van 50 euro, tachtig Natio-
nale Tuinbonnen van 25 euro en drie 
weekendjes weg ter waarde van 445 
euro bij Center Parcs. Hoe doe je 
mee? Verzamel zoveel mogelijk lege 
batterijen en doe ze per 10 stuks in 
een zakje samen met een brie�e 
waarop jouw naam, adres, telefoon-
nummer en e-mailadres staat 
geschreven. Vervolgens lever je het 
zakje in bij een van de vele inlever-
punten van Stibat, bijvoorbeeld: de 
supermarkt, bouwmarkt of drogist. 
Iedere maand selecteert een 
gerechtsdeurwaarder 103 gelukkige 
mensen. Kijk voor meer informatie 
op: www.stibat.nl en 
www.legebatterijen.nl.

Beloning voor 3 inwoners voor 
inleveren lege batterijen

de regionale �nale. Kandidaten 
moesten thuis een zinderende klus-
opdracht uitvoeren. De uitdaging? 
Maak iets waar je met z’n tweeën een 
drankje op of aan kunt drinken. Deel-
nemers kregen hiervoor een select 
aantal materialen aangeleverd en 
slechts één uur de tijd. Arto: “Een 
hele gave klus. Ik ben ontzettend 
trots dat ik deze kwali�catie 
gewonnen heb en de titel Beste 
Klusser van Amsterdam en 
omstreken mag dragen!”

Sensationeel �nale
Arto Braam maakt ook nog kans op 
een plek in de landelijke �nale. Van 
alle regiowinnaars plaatsen de vier 
allerbesten zich voor deze sensatio-
nele eindstrijd. Het belooft een spek-
takel te worden. Een droom voor 
menig klusser, want de vier �nalisten 
krijgen een complete Hornbach-
vestiging tot hun beschikking. 
Tijdens de �nale worden ze tot het 
uiterste gedreven om projecten uit te 
voeren en te laten zien uit welk hout 
ze gesneden zijn. De winnaar wint 
niet alleen de Gouden Hamer, maar 
ook de titel Beste Klusser van Neder-
land én landelijke roem. Want het 
avontuur wordt vastgelegd en is voor 
heel Nederland te zien op vrijdag 5 
november vanaf 16.00 uur via www.
debesteklusservannederland.nl.  De 
presentatie van het event is in 
handen van Maxim Hartman.

Aalsmeer - “Help ons met het vinden 
van een of meerdere locaties voor 
het Future Living Aalsmeer project”, 
aldus de oproep van stichting Nieuw 
Aalsmeer.  “Samen met bewoners en 
andere specialisten willen we 
nadenken over het onderwerp duur-
zaam, slim en wellicht tijdelijk 
wonen.” Doel is om op korte termijn 
‘Tiny’ of andere manieren van duur-
zaam wonen voor jongeren te reali-

seren. Op de eerste bijeenkomst hier-
over vertelt een aantal specialisten 
over hun oplossing en andere moge-
lijkheden op dit gebied. Inspiratie 
voor hoe dit het beste in Aalsmeer en 
Kudelstaart aangepakt zou kunnen 
worden. Hier vraagt Nieuw Aalsmeer 
ook om uw hulp, �nanciële bijdrages, 
meehelpen in uren, bouwers, etc.
Maar wat ook vooral nodig is zijn 
locaties! Er is van alles mogelijk: Bent 

Nieuw Aalsmeer zoekt locaties 
voor ‘Future Living project’

u eigenaar van een stuk land waar 
meerdere huizen op gebouwd 
kunnen worden al dan niet tijdelijk of 
is er een stuk grond in uw omgeving 
waarvan u al heel lang denkt, daar 
zou iets meegedaan kunnen worden 
(ook al is het tijdelijk)? Laat het 
Nieuw Aalsmeer dan vooral weten! 
Stuur een foto van de locatie met 
eventuele extra informatie of ideeën 
naar nieuwaalsmeer@gmail.com. 

Informatieavond
Samen met u en andere geïnteres-
seerden gaat de stichting op zoek 
naar de mogelijkheden en haalbaar-
heid om op korte termijn toekomst 
bestendige duurzame ‘Tiny Houses’ 
in Aalsmeer te kunnen realiseren.
Op woensdag 3 november worden 
de verzamelde locaties gepresen-
teerd tijdens een openbare informa-
tieavond in schoolgebouw Triade aan 
de Dreef. Aanmelden hiervoor is wel 
een vereiste en dit kan via nieuwaals-
meer@gmail.com.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 30 
oktober vanaf 12.00 uur ‘s middags 
organiseren de ondernemers uit Aals-
meer Centrum allerlei Halloween-
activiteiten en maken ze het gezellig 
in de winkelstraten. Er loopt een 

Draculabandje rond, kinderen delen 
give aways uit en bezoekers kunnen 
pompoensoep eten bij Slagerij Steen. 
Kinderen kunnen in hun mooiste 
verkleedkleding gratis op de foto bij 
Fotowinkel Aalsmeer op het Raad-

Halloween in Aalsmeer Centrum

huisplein en op het Molenplein zijn er 
leuke activiteiten. Kinderen kunnen 
hier de mooiste pompoenen knut-
selen, geschminkt worden en er staat 
een springkussen. Ook is er weer de 
traditionele Aalsmeer Centrum 
pompoenenspeurtocht. Vijftien 
pompoenen liggen deze week in 
verschillende etalages van winkels 
aan de Stationsweg, Raadhuisplein, 
Zijdstraat, Molenplein en Dorpsstraat. 
Daarop staan letters en daarmee kan 
een zinnetje gevormd worden. 
Kinderen kunnen zaterdagmiddag 
hun oplossing inleveren op het 
Molenplein. Aan het einde van de 
middag worden de prijswinnaars 
getrokken uit de goede oplossingen. 
Er zijn hele mooie prijzen te winnen. 
Een familieticket voor Floriworld, met 
vier personen pannenkoeken eten bij 
het Wapen van Aalsmeer, cadeau- en 
boekenbonnen en zelfs met vier 
personen naar de Efteling. 
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Aalsmeer - De Nederlandse 
bloemen- en plantenexport boekt de 
eerste negen maanden van dit jaar 
een record exportwaarde van 5,7 
miljard euro. Dit maakt de Vereniging 
van Groothandelaren in Bloemkwe-
kerijprodukten bekend op basis van 
de exportstatistieken van Floridata. 
De exportwaarde van bloemen steeg 
met 26% en die van planten met 
18%. “Ondanks het doorrekenen van 
hoge inkoopprijzen door schaarste 
op de markt, zijn handelaren positief 
gestemd”, meldt Matthijs Mesken, 
directeur van de VGB. “Handelaren 

hebben te maken met hoge kosten 
voor transport en extra keuringen 
door Brexit.” De toenemende gasprijs 
voor de teelt van bloemen en planten 
kan de inkoopprijzen voor hande-
laren nog verder omhoogstuwen. “Dit 
baart ons zorgen. Is de consument 
bereid deze hogere prijs voor onze 
mooie producten te blijven betalen?”, 
vraagt Matthijs Mesken zich af. “Voor-
alsnog lijken consumenten deze voor 
lief te nemen en verwachten we 
einde van dit jaar de € 7 miljard aan 
te tikken”, vermoedt Wesley van den 
Berg, manager van Floridata.

VGB: Dikke plus voor 
bloemen- en plantenexport

Hoofddorp - Net een jaar na de o�-
ciële opening staat Natuurbegraaf-
plaats Geestmerloo in de �nale van de 
NHN Business Awards 2021. De nomi-
natie geldt voor de categorie Maat-
schappelijk Ondernemen. Dunweg 
Uitvaartzorg in Hoofddorp is een van 
de initiatiefnemers van deze begraaf-
plaats. De juryleden van deze onder-
nemersverkiezing gaan elk jaar op 
zoek inspirerende ondernemers in 
Noord-Holland boven het Noordzee-
kanaal. Binnenkort brengt de jury een 
bezoek aan de natuurbegraafplaats 
om te kunnen beoordelen op zes 
criteria: Groei en ontwikkeling, �nan-

ciële gezondheid, medewerkersbeleid, 
ondernemerschap, regionale betrok-
kenheid en innovatie. Daarnaast 
krijgen de �nalisten een pitch training, 
die zij op de dag van uitreiking zullen 
laten zien aan de jury zien. Naast de 
Business Award maken alle �nalisten 
ook kans op de publieksprijs. Hiervoor 
kan iedereen die de natuurbegraaf-
plaats een warm hart toedraagt 
stemmen via www.nhn-businessa-
wards.nl.

Prachtige bevestiging
Jacco de Kroon, locatiemanager van 
Geestmerloo in Koedijk: “Ik ben 

Geestmerloo genomineerd voor 
NHN Business Award

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Samen met zijn vader is 
Pim van Zwieten op 1 augustus 1989 
de drukkerij begonnen op de kop 
van de Oosteinderweg tegenover het 
Amsterdamse Bos. Een goedlopend 
bedrijf dat door de jaren heen een 
ontwikkeling van vernieuwing door-
maakte. De machines en technieken 
werden steeds geavanceerder en 
Social Media gingen een rol spelen 
die niet altijd in het voordeel van de 
drukkerij uitvielen. Vijf jaar geleden 
kwam de geslaagde omslag die Pim 
nu tot �nalist van de Onderneming 
van het Jaar categorie Starter heeft 
gemaakt. 

Van drukker naar horecaman
“Het was niet zo dat ik het druk-
kersvak helemaal wilde verlaten, 
maar ik had toch ook de behoefte 
om iets totaal anders te gaan doen. Ik 
ventileerde bij vrienden en familie 
dat ik wel een lunchroom zou willen 
beginnen. Dit is toch de perfecte 

plek, met het Amsterdamse Bos aan 
de overkant, waar wandelaars, 
kampeerders en ruiters komen. 
Nadat ik eerst door een aantal 
mensen voor gek werd verklaard 
kreeg ik toch ook veel bijval. Dus 
diende ik een plan in bij de 
gemeente Amstelveen en Aalsmeer 
voor dag horeca.” Pim ging alle diplo-
ma’s halen die nodig waren, zocht 
naar de juist raadgevers en vond die. 
“Ik wilde als eigenaar beginnen als 
knecht, dus begon ik als afwasser, 
vervolgens werd ik gepromoveerd 
tot toiletschoonmaker en vloe-
rendweiler.” Pim liep het gehele 
traject door en kan nu wel zeggen 
dat hij het vak in de vingers heeft. En 
hij vindt het fantastisch! “De hele dag 
heb ik blije mensen om mij heen.”

Bruisen van ideeën
Durven uitdagen en lef hebben, dat 
kan iemand tot een goede onder-
nemer maken. Maar daarnaast heb je 
ook iemand nodig die je zo af en toe 
in de spiegel laat kijken. En daarin 

Finalist OvhJ Pim van Zwieten: 
‘De hele dag zie ik blije mensen’

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Laura van der Zwaard 
heeft een missie en niet zomaar één. 
“Ik wil laten zien hoe je door een 
aantal eenvoudige keuzes te maken 
een beter milieu kunt creëren. Die 
boodschap wil ik uitdragen. Iedereen 
die na ons komt moet net zoveel van 
deze planeet kunnen genieten zoals 
wij dat nu doen. De gedachte dat je 
daarvoor je hele leven moet 
omgooien is gewoon niet waar. 
Overigens hoeft een verandering 
helemaal niet zo dramatisch te zijn. 
Met een paar kleine aanpassingen 
kunnen wij de huidige consumptie 
maatschappij al zo veranderen dat 
deze veel minder belastend is voor de 
aarde en het welzijn van grote bevol-
kingsroepen sterk verbeterd. Daar 
worden wij allemaal gelukkiger van.”

Vervuilend 
“Kleding die snel geproduceerd 
wordt en zeker niet van een beste 
kwaliteit is. Dat wordt bewust gedaan 
om de klant sneller nieuwe kleding te 
laten kopen. En dan zijn er de 
mensen die deze kleding maken 
onder zeer slechte vervuilende werk-
omstandigheden en voor een veel te 
laag loon. Met mijn onderneming 
‘Little Cactuz’ wil ik bewijzen en 
aantonen dat het anders kan.” Laura 
vertelt hoe zij aan die naam gekomen 
is. “De L is ook de eerste letter van 
mijn voornaam Laura en de z staat 
voor van der Zwaard de eerste letter 
van mijn achternaam. Ik houd van 
cactussen, vind dat mooie planten 
maar zij kunnen ook stekelig zijn. Het 
is een mooie metafoor voor wie ik 
ben. Ik heb autisme en af en toe 
minder makkelijk benaderbaar. Ik ben 
daar heel open over. Maar autisten 
kunnen hele waardevolle mensen 
zijn. Wij zijn heel gewoon, alleen een 
beetje anders.” Laura heeft een onge-
loo�ijk creatief brein en twee rechter-
handen. Met het brein en de handen 
bedenkt en maakt zij hele leuke 

baby- en kinderkleertjes, die heerlijk 
aanvoelen. En sinds kort ook dames-
kleding. Sinds 2019 heeft zij een 
duurzame online webwinkel. Zij 
streeft naar steeds meer terugko-
mende klanten vanuit de gemeente 
en regio zodat zij zelf de bestelling 
kan bezorgen. “Dat is de ecologische 
voetprint van mijn bedrijf, ik wil alles 
zelf kunnen regelen.” Twee keer per 
jaar ontwerpt Laura een nieuwe 
collectie. De kledingstukken zijn tijd-
loos en kunnen van kind op kind 
gedragen worden. De stof is van 
hoge kwaliteit en blijft ook mooi na 
vele wasbeurten. De sto�en  zijn 
voornamelijk katoen en hebben alle-
maal het GOTS keurmerk dat staat 
voor duurzaamheid en ethisch 
verantwoord is. Dus alle partijen 
halen hier voordeel uit. 

Het goede doel
Navy blauw, petrol en okergeel zijn 
de meest gebruikte kleuren. Laura 
gebruikt bestaande basispatronen 
maar vervolgens krijgt de kleding 
allerlei leuke toevoegingen, zoals 
rouge’s , extra kniestukken en origi-
nele applicaties met een kindgericht 
maatschappelijke boodschap voor de 
‘Save the Planet’ Collectie waarvan 
tien procent van de opbrengst gaat 
naar een goed doel. In samenwerking 
met Cactusleer maakt Laura nu ook 
baby-slo�es van cactusleer. Zij ziet 
het als een grote uitdaging om 
samen te werken met andere 
bedrijven om elkaars enthousiasme 
te delen. 

Finaliste OvhJ
“Ik ben op het persoonlijke vlak de 
laatste jaren gegroeid en trots op 
mijzelf dat ik dit nu heb bereikt. Ik 
kan meer duidelijk maken waar ik 
voor sta. Ik wil praten over de inhoud, 
over mijn passie voor duurzaamheid 
en dat delen. Eigenlijk moet het voor 
iedereen vanzelfsprekend worden. 
Uiteindelijk worden wij er dan alle-
maal gelukkiger van.” 

Laura van der Zwaard: “Zorgen 
voor de generaties na ons”

heeft Pim in Astrid Nap de allerbeste 
sparring partner gevonden die hij 
zich maar kan wensen. “Pim bruist 
van de ideeën, bij hem krijg je nooit 
rust en dan ben ik er om te kijken of 
zijn dromen ook gerealiseerd kunnen 
worden.” Pim vult Astrid aan: “Je hebt 
iemand nodig die je op je fouten 
wijst.” Het blijkt de exacte houding 
waardoor er nu een goed team 
samen werkt en de sfeer geweldig is. 
Dat merken ook de klanten die zich 
thuis voelen en zeer tevreden zijn 
over de prijs-kwaliteit verhouding. 
De appeltaart (van Ons Tweede 
Thuis) en de taarten van Ruby (ook 
afkomstig uit Aalsmeer) zijn 
beroemd. 
Alleen al het bekijken van de kaart 
doet je het water in de mond lopen. 
“Wij proeven eerst alles zelf voor het 
op de kaart komt, wij gaan voor 
kwaliteit.” Zo werd de biefstuk goed 
gekeurd door de buurman die een 
fervente �jnproever is. Toen de jury 
van de OvhJ het bedrijf bezocht was 
er de vraag; ‘wat doen jullie met de 
afval?’ Die blijkt er niet te zijn want 
alle borden gaan leeg naar de 
keuken.  

Mooie combi
Wat de sfeer van Lunchlokaal De 
Drukker zo bijzonder maakt naast 
het heerlijke ontbijt, de lunch, de 
blije bediening, zijn de prachtige 
Heidelberg en de andere nostalgi-
sche machines die de ruimte tot een 
klein museum maken. Zij worden 
nog dagelijks  gebruikt want in zijn 
hart blijft Pim een drukker en de 
opdrachten gaan gewoon door. “Juist 
die combi, de creatieve afwisseling 
maakt het zo leuk.” Om als �nalist op 
12 november in The Beach, waar de 
�nale van de OvhJ wordt gehouden, 
te staan zien Pim en het team als een 
bekroning. “Wij zijn nu een jaar bezig 
en hebben met elkaar een mooi 
bedrijf opgebouwd.”

ontzettend trots! We zijn een jaar na 
de o�ciële opening en nu al genomi-
neerd. Een hele eer en een prachtige 
bevestiging dat we hier goed werk 
doen. Naast het creëren van nieuwe 
natuur biedt de natuurbegraafplaats 
een troostvolle plek voor nabe-
staanden. Daarbij geeft het veel 
mensen rust dat je bij ons van te voren 
je eigen plekje kunt uitzoeken. Nu we 
zover zijn gekomen, hopen we ook 
kans te maken op de publieksprijs. Als 
jij ook waarde hecht aan natuur voor 
altijd, een bijzonder afscheid en dit 
alles voor en door bijzondere mensen, 
stem dan op Geestmerloo.” De �nale is 
op 25 november in de sfeervolle 
Cultuurkoepel in Heiloo. Meer infor-
matie over de natuurbegraafplaats is 
te vinden op: www.geestmerloo.nl

Aalsmeer - Het aantal coronabe-
smettingen loopt fors op, bijna 6.000 
positieve tests afgelopen dinsdag 26 
oktober en, zorgwekkender, 
opnames in ziekenhuizen stijgen rap. 
Ook in Aalsmeer en regio zijn de 
cijfers van 19 tot en met 26 oktober 
omhoog gegaan ten opzichte van de 
vorige periode. In Aalsmeer zijn 165 
inwoners positief getest op corona 
(515.8 per 100.000) en dat zijn er 
liefst 69 meer dan de eerste twee 
weken van oktober. In Uithoorn 

eveneens een stijging: 172 (+ 31) 
besmettingen (569.4). Haarlemmer-
meer en Amstelveen ‘scoren’ beter 
qua percentage, maar ook in beide 
gemeenten meer positief getesten. 
In Haarlemmermeer 459 (+180) en in 
Amstelveen 208 (+45), respectievelijk 
is dit 290.9 en 229.0 per 100.000 
inwoners. Voor het eerst sinds weken 
zijn vanuit Aalsmeer 2 inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis, vanuit 
Uithoorn 1 en vanuit Haarlemmer-
meer en Amstelveen elk 3. In Amstel-

Aantal corona besmettingen in 
al meer weer in  e e en

veen is verder 1 inwoner overleden 
aan het virus. In Aalsmeer, Uithoorn 
en Haarlemmermeer geen overleden 
aan corona. 

Corona testunit
Het blijft en wordt misschien wel 
weer belangrijker: Was regelmatig de 
handen, houdt enigszins afstand, blijf 
bij een verkoudheid thuis en ga 
testen bij klachten. Dit kan nog tot en 
met zondag 31 oktober bij de corona 
testunit op het parkeerterrein aan de 
Dreef in de Hornmeer, alle dagen van 
9.00 tot 12.00 uur en tussen 12.45 en 
16.00 uur. Testen is gratis. Vergeet 
niet een mondkapje mee te nemen!
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Hoofddorp - Met het Dunweg 
Depositofonds zet u voordelig geld 
opzij voor uw uitvaart. Bij het over-
lijden komt het gehele depositobe-
drag direct vrij om de uitvaart te 
betalen. Regel het nu. Zo worden 
uw nabestaanden niet belast met 
de �nanciële zorg over uw laatste 
afscheid. De kosten van een 
uitvaart lopen snel op. Als u uw 
familie en/of vrienden niet met 
deze rekeningen wilt opzadelen, 
dan raadt Dunweg u aan om tijdig 
geld te reserveren voor uw uitvaart. 
De opbouw van uw vermogen is 
gegarandeerd; in 2022 ontvangt u 
1% rente, zo levert uw spaargeld 
ook nog iets op! 
Wanneer u overlijdt, komt het volle-
dige bedrag van het deposito direct 
vrij om de uitvaartkosten te 
betalen. Dit bedrag wordt aange-
vuld met de tot het overlijden 
opgebouwde rente. Zo bespaart u 

uw nabestaanden de �nanciële 
nasleep van een uitvaart.

110 jaar en 110 euro 
Dunweg bestaat dit jaar 110 jaar en 
daarom ontvangt u een passend 
geschenk: Een extra inleg van 110 
euro bij een storting tot het einde van 
dit jaar in het Depositofonds.

Voor iedereen
Het Dunweg Depositofonds is er voor 
iedereen en er worden geen gezond-
heidsvragen gesteld. Een deposito kan 
op elke leeftijd worden afgesloten, 
wat van belang is als u geen langlo-
pende uitvaartverzekering kunt of wilt 
afsluiten. Heeft u vragen over uw 
uitvaart? Dunweg denkt graag met u 
mee en inventariseert uw wensen en 
vragen. Neem vandaag nog gratis en 
vrijblijvend contact op met Dunweg 
voor meer informatie via 023–5633544 
of mail naar: info@dunweg.nl. 

Geld reserveren voor uitvaart 
met Dunweg Depositofonds

Amstelland - Het Pauluskoor Amstel-
veen vindt Bach’s Weihnachtsorato-
rium de mooiste manier om de feest-
dagen in te gaan. Vorig jaar een stille 
kerst, dichte deuren. Nu openstaande 
deuren. Kom en laat je meevoeren 
door trompetten en pauken die dit 
muzikale feest inluiden. Bach’s 
Weihnachtsoratorium vertelt het 
verhaal van het ‘kindeke teer’, jube-
lende engelen, verbaasde herders, 
van geborgenheid maar ook van 
dreiging. Een verhaal van alle tijden. 
Op vrijdag 26 november om 20.15 
uur voert het Pauluskoor het 
Weihnachtsoratorium uit in de 
Augustinuskerk aan de Amster-
damseweg 965. Het orkest Philhar-
monia Amsterdam begeleidt het 

koor en de solisten. Dirigent Marcel 
Joosen heeft algehele muzikale 
leiding. Kaarten kosten 25 euro per 
stuk en zijn te koop via de website 
www. Pauluskoor.nl. Natuurlijk is het 
Pauluskoor blij dat zij dit concert kan 
geven. Maar, corona is er nog en 
maakt dat er toegangseisen zijn. Dit 
houdt in dat er bij de ingang een 
corona-check plaats vindt waarbij 
een geldig corona-toegangsbewijs 
getoond moet worden: de QR-code 
op de mobiele telefoon of een uitge-
print bewijs. Wanneer de corona-
toegangseisen veranderen zet het 
Pauluskoor dit direct op haar 
website. Het Pauluskoor Amstelveen 
verheugt zich op dit concert en kijkt 
uit naar uw komst! 

Pauluskoor trakteert op Bach’s 
Weinachtsoratorium

Op zaterdag 30 oktober doet heem-
tuin De Heimanshof mee met de 
Nacht van de Nacht. De tuin is open 
van 19.00 tot 21.00 uur en slechts 
verlicht met lantaarntjes. Bij vereni-
gingsgebouw de Kijkdoos staan vuur-
schalen waarbij gedichten over de 
nacht worden voorgedragen. Doel van 
de actie is om te laten zien hoe mooi 
het donker is en hoe belangrijk het is 
om lichtvervuiling tegen te gaan. 
Nederland is een van de landen waar 
het meeste kunstlicht aan is. Vanuit de 
ruimte is te zien dat Nederland hele-
maal oplicht door de hoeveelheid 
kunstlicht. Overdadig lichtgebruik 
wordt lichtvervuiling genoemd. Dit 

verstoort het leefritme van allerlei 
dieren, planten en ook van de mens. 
Daar kan met elkaar wat aan gedaan 
worden alleen kunstlicht gebruiken 
als het echt nodig is. Dat scheelt ook 
energie en dat is goed voor het milieu! 
‘Laat het donker donker’ is de slogan 
van Nacht van de Nacht, een lande-
lijke campagne van de natuur- en mili-
eufederaties in Nederland. Doel is te 
laten zien hoe mooi het donker is en 
hoe belangrijk het is om lichtvervui-
ling tegen te gaan. Er zijn door het 
hele land heen diverse evenementen. 
Kijk op www.nachtvandenacht.nl. De 
Heimanshof is te vinden aan de 
Wieger de Bruinlaan 1 in Hoofddorp. 

‘Nacht van de Nacht’ zaterdag in 
heemtuin De Heimanshof

Dansvoorstelling in 
het Poppentheater
Amstelland - Op zondag 31 oktober 
om 14.30 uur verzorgt danstheater 
de Stilte met Do, Re, Mi, Ka, Do een 
optreden voor alle kleintjes (2+) die 
van dansen en muziek houden in het 
Amstelveens Poppentheater. Een 
prachtige visuele, muzikale voorstel-
ling, waar taal geen probleem is. 
Kaartjes kosten 9 euro per stuk en 
kunnen gereserveerd worden via 
www.amstelveenspoppentheater.nl

Amstelland - P60 Amstelveen en 
Amstelring Dagbesteding organi-
seren een cultureel programma 
speciaal voor senioren onder 
noemer: My Generation. Naast het 
organiseren van een maandelijks 
evenement op de eerste dinsdag-
middag van de maand, kan er met 
inachtneming van het corona 
protocol elke dinsdag gezongen 
worden bij het senioren rockkoor My 
Generation. Iedereen kan zich 
aansluiten. Een gouden stem of 
zangervaring is absoluut geen 
vereiste, goede zin des te meer! Sinds 
oktober repeteert het koor onder 

enthousiaste leiding van Boris 
Kothuis op de dinsdagmiddagen 
vanaf 16.00 uur. De koor-repetities 
kosten 8 euro per keer, de eerste 
proe�es is gratis. Betalen kan 
gewoon per keer via de pin, helaas 
niet contant. Meld je aan via de mail 
Mygeneration@amstelring.nl, telefo-
nisch via 06-14646643 (Misha de 
Jong) of loop een keer binnen om de 
sfeer te proeven. 

Ontembaar podiumbeest
En  dan is er nog iedere eerste 
dinsdag van de maand een muzikaal 
programma in het gezellige café van 

My Generation voor senioren 
met optreden Bob Color

Koorrepetitie My Generation. Foto: Harald Veenstra

Bob Color bij My Generation.

Bovenkerk - De Stichting Vrienden 
van de Bovenkerkse Urbanuskerk is 
op zoek naar bloembinders en of 
creatieve mensen die vrijwillig willen 
helpen om unieke kerststukken te 
maken. Deze kerststukken gaan 
gemaakt worden in het voormalig 
tuincentrum van Life & Garden aan 
de Handweg 121 in Amstelveen. De 
Stichting heeft de spullen en werk-
plekken. Neem wel een bloemen-
schaar mee! De kerststukken gaan 
gemaakt worden van spullen die de 
Stichting van bedrijven en particu-
lieren heeft gekregen. De kerst-
stukken worden vanaf maandag 29 
november dagelijks gemaakt en 
verkocht van 10.00 tot 17.00 uur in 
het voormalige tuincentrum. Ook op 
zaterdag en zondag. De opbrengst 
gaat naar de actie Help Ons Uit De 

brand van de Stichting Vrienden van 
de Bovenkerkse Urbanuskerk. Vrijwil-
ligers worden verzocht zich wel even 
per mail aan te melden bij Chris van 
den Helder via chocolade@helpons-
uitdebrand.com 

Kerstspullen gevraagd
De Stichting is ook nog op zoek naar 
bruikbare kerstspullen. Vooral 
spullen waar een kerststuk op 
gemaakt kan worden, denk aan 
schalen, kandelaars en andere onder-
gronden. Engeltjes, beertjes en Kerst 
poppetjes zijn eveneens welkom, 
evenals gekleurde takken en kerst-
groen. De spullen kunnen vanaf 
maandag 22 november dagelijks van 
10.00 tot 17.00 uur ingeleverd bij 
genoemd tuincentrum aan de 
Handweg 121.

St. Vrienden van Urbanuskerk 
zoekt creatieve mensen

Aalsmeer - Maandag 25 oktober 
vond in FloriWorld het lustrumevent 
van Zaai Aalsmeer plaats. Al vijf jaar 
lang kunnen startende ondernemers 
deelnemen aan het Zaai-programma 
van de gemeente Aalsmeer dat geor-
ganiseerd wordt samen met Nieuw 
Ondernemend Aalsmeer. Het doel 

van Zaai Aalsmeer is om startende 
ondernemers te helpen zodat ze 
steviger in het ondernemerszadel 
komen. 

Lokale economie versterken
Burgemeester Gido Oude Kotte 
opende namens wethouder Robert 

Zaai lustrumevent een succes
Burgemeester Gido Oude Kotte tijdens het Zaai lustrum. Foto: Jean Haasbroek

van Rijn het event. “De gemeente 
heeft dit jaar geld beschikbaar 
gesteld voor herstel van de Aals-
meerse economie. Zo is samen met 
Nieuw Ondernemend Aalsmeer een 
stimuleringsfonds opgezet voor 
goede initiatieven die de lokale 
economie versterken en hebben we 
budget vrijgemaakt voor het Zaai 
lustrumevent omdat het aangaan 
van verbinding tussen bedrijven 
belangrijk is voor onze economie.”

Programma
Er was een mooi programma samen-
gesteld. Zo hield futurist en trendwat-
cher Richard van Hooijdonk een inspi-
rerend en bevlogen verhaal over de 
toekomst die leven, werken en onder-
nemen drastisch gaat veranderen. 
Nam Denise Pellinkhof de zaailingen 
mee in de wereld van social media. En 
tussendoor was er tijd om te 
netwerken, pro�elfoto’s te laten 
maken door fotograaf Jean Haasbroek 
of een videopitch op te nemen. Meer 
informatie over het Zaai programma 
is te vinden op www.zaaiaalsmeer.nl 

Poppodium P60. Op dinsdag 2 
november presenteert My Genera-
tion Amstelveen Bob Color, The 
Human Jukebox vanaf 14.30 uur. De 
toegang is gratis. Na 16 jaar met The 
Bob Color Band door Europa touren 
en zeven cd’s met eigen nummers is 
Bob nu solo op stap. Met een 
verzoeknummers programma. Het 
publiek kiest uit een menu met 300 
liedjes in alle stijlen. Bob Color is 
extreem veelzijdig. Hij heeft de soul 
van Otis Redding, de passie van Joe 
Cocker, de drive van de Stones, de 
swing van Ray Charles, de charme 
van Ramses Sha�y en het breekbare 
van Jacques Brel. Rock and Roll, Ska 
en Blues. Engels en Nederlandstalig 
door elkaar heen. Van stampend 
swingen tot ontroerend mooi! Een 
ontembaar podium-beest die na vele 
jaren ervaring nog steeds van muziek 
maken houden.
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Aalsmeer - Het enthousiaste team 
medewerkers van IKC Triade zorgt 
dagelijks voor genoeg beweging van 
de leerlingen. Een leerteam komt 
regelmatig bijeen om de nieuwste 
ontwikkelingen te bespreken en het 
team van ideeën te voorzien. Meer-
dere dagen per week lopen de 
kinderen de ‘Daily Mile’ op het 
schoolplein. Deze is speciaal hiervoor 
aangelegd. Gymdocent meester Bart 
stimuleert daarnaast kinderen om 
voor een sport te kiezen. Tafels leren: 
dit kan natuurlijk ook bewegend. 
Ook de naschoolse opvang besteedt 
iedere dag aandacht aan voldoende 
bewegen. Trots is het team dan ook 
dat IKC Triade de scholierenveldloop 
heeft gewonnen! Vanaf deze week 
heeft de school aan de Dreef ook 
bewegend leren traptreden: Al reke-
nend kunnen de leerlingen naar 
boven lopen. Op iedere tree staat 
een nieuwe opdracht. 

Rekenen op de 
trap bij Triade

Aalsmeer - Met het weer zat het niet 
mee afgelopen week, gelukkig 
hebben Buurtwerk Aalsmeer, Team 
Sportservice Aalsmeer en Cultuur-
punt Aalsmeer samen een herfstacti-
viteit georganiseerd in De Bloemhof. 
In de ochtend konden kinderen van 
de basisschool terecht voor sport en 
cultuur. De dansles werd verzorgd 
door Dance Sport Academy, de 
hiphop les werd door Jasmine 
gegeven. Alle kinderen deden super-
goed mee, ook al hadden ze nog 
geen ervaring met dansen. Het liedje 

maakte de kinderen meteen vrolijk 
en de bewegingen kwamen vanzelf. 
Na het dansen draaiden de groepen 
door en kon er getekend, gesport of 
een doolhof gedaan worden. Buurt-
werk had een parcours uitgezet met 
obstakels en 1 kind werd geblin-
doekt, de andere kinderen mochten 
van de zijlijn helpen om het kind 
door het doolhof te leiden. Hartstikke 
knap, want daar moet je goed voor 
kunnen samenwerken. Met Carla 
Joore konden de kinderen zentangle 
tekeningen maken. En zoals het 

Leuke, gevarieerde dag voor de 
jeugd in de herfstvakantie

woord al doet vermoeden, van het 
tekenen van een ‘tangle’ word je 
helemaal zen. Een lekker rustig 
werkje tussen het dansen en sporten 
door. Voor de bovenbouw leerlingen 
stond een zaal klaar met archery tag. 
Team rood tegen team zwart en 
mikken met pijl en boog op de 
doelen in het veld. 
Voor de onderbouw stonden 
rolstoelen klaar, daar konden de 
kinderen in gaan zitten en ervaren 
hoe dat is. Met een balspel werd het 
nog een stukje uitdagender, ze 
moesten proberen de bal in de mand 
te krijgen en daarmee konden 
punten worden verdiend. Na a�oop 
stond er fruit en water klaar. 

In de middag waren de tieners aan 
de beurt, deze keer werden er letters 
gemaakt met spuitbussen. De work-
shop werd gedaan door Sander 
Bosman en hij deed voor hoe het 
moest, daarna konden ze zelf aan de 
slag. De resultaten zagen er heel 
goed uit, iedereen kon de gra�ti 
mee naar huis nemen om thuis op te 
hangen. Zo werd deze regenachtige 
dag voor veel kinderen toch nog een 
leuke dag in de herfstvakantie.

Aalsmeer - Roselieve uit Aalsmeer 
heeft d’r haar laten groeien om 
uiteindelijk af te laten knippen en te 
doneren aan Stichting Haarwensen. 
Op het Jeugdjournaal had zij 
gehoord dat door de coronacrisis de 
stichting minder geld kreeg dan 
voorheen. Gedoneerd haar kregen ze 
genoeg, maar 1 haarwerk hiervan 
maken kost liefst 1.500 euro en hun 
spaarpot raakte steeds verder leeg. 
Daarom heeft Roselieve ook diverse 
acties opgezet met als doel om één 
haarwerk te kunnen bekostigen. Zo 
heeft zij taartjes gebakken met een 
vriendin van haar moeder, zeepjes 
gemaakt met haar oma, statiegeld-

�essen opgehaald, speelgoed en 
spullen verkocht en heeft ze tweeën-
eenhalve maand een poster op 
mogen hangen bij de emballagebox 
van AH op het Poldermeesterplein 
om de opbrengst van lege �essen-
bonnen te vragen. Vele Aalsmeer-
ders, Kudelstaarters en Amstelveners 
hebben meegedaan aan de acties. 
Zelfs onbekende mensen namen 
taartjes of zeepjes af. En toen was het 
eindelijk zo ver, Rosalieve d’r haar 
ging eraf! Vier vlechten van bijna 35 
centimeter per stuk heeft ze kunnen 
doneren aan Stichting Haarwensen. 
Afgelopen week is Rosalieve langs 
geweest om een cheque te overhan-
digen. Na een rondleiding en uitleg 
over hoe het realiseren van een haar-
werk precies in zijn werk gaat werd 
de cheque onthuld. Marijke van der 
Heijden (PR & Communicatie mede-
werker) wist niet wat ze zag. Rose-
lieve heeft met haar acties niet 1.500 
euro bij elkaar gehaald, maar zelfs 
1.700 euro! Een enorme prestatie 
voor een meisje van 11 jaar. Rosalieve 
en Stichting Haarwensen willen 
iedereen bedanken die mee heeft 
geholpen aan deze mooie opbrengst.

1.700 Euro van Rosalieve voor 
Stichting Haarwensen

Kudelstaart - Herfstvakantie: een 
ideale week om paddenstoelen te 
gaan zoeken of de zon achterna te 
vliegen. Echter dit gold niet voor de 
jeugdleden van Schaatstrainings-
groep VZOD. Zij hebben vorige week 
de schaatsen onder gebonden 
tijdens het jaarlijkse schaatskamp, 
met bestemming Hoorn. Zondagoch-
tend verzamelden 34 schaatstoppers 
uit de jeugd samen met 12 begelei-
ders bij de Waterlelie om naar Hoorn 
te vertrekken. Het onderkomen was 
een sfeervol scoutinggebouw, in de 
buurt van de schaatsbaan. Vrijwel 
direct werden de schaatsen onder 
gebonden en kregen de kinderen 
passende oefeningen op hun eigen 
schaats niveau. Er werden mooie 
rondetijden neergezet of gebroken 
en nieuwe technieken aangeleerd. 
Tegen de tijd dat de baan dicht ging, 
waren de magen hongerig en de 
spieren voelbaar, dus tijd voor 

ontspanning. De kookstaf had grote 
pannen pasta klaar staan die goed 
smaakten. In het schemerdonker 
werd het levend stratego spel 
gespeeld met bekende schaatsers als 
pion en daarna was 1 van de hoogte-
punten het zelf mais laten poppen bij 
het kampvuur.  Moe maar uiteraard 
voldaan werden de luchtbedjes in de 
slaapzalen opgezocht en al snel lag 
iedereen heerlijk te slapen.  

Bonte Avond 
Maandagmorgen weer vroeg uit de 
veren om te ontbijten en naar de 
schaatsbaan te gaan. Daar werden 
weer persoonlijke records verbroken, 
was er een spel om uit handen te 
blijven van de schaatsende ‘haas’ en 
werd er een marathon van 25 rondes 
gereden. Een knappe prestatie. Om 
de stramme spieren daarna wat rust 
te geven, stond er na de lunch van 
heerlijke tosti’s, zwemmen op het 

Kamp Schaatstrainingsgroep 
VZOD in Hoorn: Veel pret!

programma. Ondertussen werden er 
in de blokhut liters melk met kilo’s 
bloem vermengt om stapels pannen-
koeken te bakken. Dat bleek de 
ideale bodem voor een avond 
swingen tijdens de Bonte Avond. Dat 
deze behoorlijk bont is geworden, 
zult u vast willen geloven. Het thema 
van het kamp was ‘Dancing on Ice’ 
dus tijdens diverse acts hadden de 
kinderen hun schaatsen weer even 
ondergebonden. Ook was er black-
light te zien en een heus strijdlied in 
de meest vreemde kostuums. Het 
bleef nog lang onrustig in de Blokhut 
nadat de confetti was neergedaald 
en de muziek niet meer zo luid door 
de speakers galmde.

Schaatsen in de mist 
Uitslapen was er niet bij op zo’n spor-
tief kamp want ook dinsdagochtend 
stond er weer een leerzame schaats-
training op het programma. De half 
overdekte schaatsbaan was behoor-
lijk mistig maar daar liet niemand 
zich door uit het veld slaan en werd 
er weer heerlijk geschaatst. Na de 
lunch werden de luchtbedden opge-
ruimd en werd het schaatskamp 
afgesloten rond de ijsbaan met een 
superspannende estafette wedstrijd. 
Hartelijk dank aan iedereen die deze 
dagen voor de kinderen mogelijk 
heeft gemaakt en hulde aan de 
nieuwe trainers Tim, Marit en Roos 
die als jongelingen een voorbeeld 
zijn voor al het aanstormend talent. 
Het slotapplaus was voor de perfecte 
organisatie van Roy en Bernadette 
die zich ook dit jaar weer hard 
ingezet hebben om alles in goede 
banen te leiden. Hopelijk komt er 
weer een winter vol ijs en volgt er in 
2022 een nieuw schaatskamp.

Kudelstaart - In de herfstvakantie zijn 
weer veel kinderen actief geweest in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Team Sport-
service Aalsmeer had diverse activi-
teiten georganiseerd waar kinderen 
gratis aan mee konden doen.  In 
Kudelstaart was er een sportinstuif 

met onder andere judo en rolstoel-
basketbal en in Aalsmeer (in samen-
werking met Buurtwerk en Cultuur-
punt Aalsmeer) was er een leuke 
ochtend met ondermeer Zentangle 
en Archerytag. Daarnaast was er op 
woensdag ook nog de zwerfafval-

Sportieve herfstvakantie met 
judo en rolstoelbasketbal

bingo in zowel Kudelstaart als Aals-
meer. De deelnemende kinderen (en 
ouders!) hebben hard gewerkt en veel 
zwerfafval opgeruimd. De winnaars 
van de zwerfafvalbingo kregen zelfs 
een mooie prijs: 4 gratis kaartjes voor 
het zwembad De Waterlelie die 
beschikbaar was gesteld door de ESA! 
Ook graag een keer meedoen met 
een activiteit? Kijk dan op www.
noordhollandactief.nl voor alle data.
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Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 30 
oktober vindt het allereerste King of 
the court volleybaltoernooi in Aals-
meer plaats. Iedereen van 6 tot en met 
14 jaar is van harte uitgenodigd mee 
te doen aan dit superleuke toernooi. 
Tijdens dit toernooi speel je samen 
met je vriendje of vriendinnetje in 1 
team. De klok tikt en alleen in het 
koningsveld scoor je punten. Welk 
team heeft de meeste punten na een 

spelronde van 15 minuten? Wie is de 
beste in jullie poule? Van 11.45 tot 
13.45 uur komen kinderen van 6 tot 9 
jaar in actie en van 14.00 tot 16.00 
volgt de jeugdgroep van 10 tot en met 
14 jaar.  Wil je ook graag meedoen? 
Stuur dan een mail naar volleybal@
svomnia.nl met daarin jullie namen, 
teamnaam en leeftijd. Het toernooi 
vindt plaats in sporthal De Waterlelie 
aan de Dreef in de Hornmeer.

Volleybaltoernooi ‘King of the 
court’ in sporthal Waterlelie

Aalsmeer - Nadat ze vorige week 
tweede werden op hun zelf georga-
niseerde mini-toernooi, mocht de 
Jo10-1 van FC Aalsmeer afgelopen 
zaterdag strijden om de Febo Weide-
venne Cup. In deze tijd dat alles 
gezonder moet in de kantine, waren 
het vooral de ouders die ‘s morgens 
vroeg al uit keken naar de lunch. 
Vroeg was het, want er werd om 8.15 
uur verzameld, de snacktrofee moest 
namelijk opgehaald worden in 
Purmerend. Luca die direct van 
Schiphol zich toevoegde aan het 
team, was één van de tien jongens 
die het klusje moesten klaren. Kaj 
was opgeroepen uit J010-2 omdat 
het een zwaar toernooi beloofde te 
worden. De eerste wedstrijd werd 
ondanks het ontbreken van een 
warming up gewonnen van Klopping 
Boys. Met 2-0, beide doelpunten van 
vakantieman Luca. De tweede 
wedstrijd was een derby, het altijd 
lastige VVC was ook uitgenodigd. 
Over en weer vielen er goals, maar 
uiteindelijk was het VVC die met 4-3 
er met de punten vandoor ging. De 

goals van Bram, Roy en Mohammed 
en een paar mooie assists van Ravell, 
waren allen van grote klasse maar 
niet genoeg voor de winst. Dat was 
even wennen want er was nog nooit 
verloren van VVC. Gelukkig herpakte 
Aalsmeer zich in de laatste poule 
wedstrijd en werd Fortuna Wormer-
veer met  4-0 verslagen. Weer waren 
het Roy en Bram die een doelpuntje 
mee pikten en Dex scoorde er twee. 
Omdat er op het andere veld verras-
send werd verloren door VVC werd 
Aalsmeer op doelsaldo als nog eerste 
van de poule. De kwart �nale was 
een walk-over omdat Volewijckers 
niet was komen opdagen. Dus was 
het eindelijk tijd voor pauze (lees 
lunch met broodjes kroket). Terug 
gekomen op het veld bleek de 
tegenstander een oude bekende te 
zijn, namelijk Wormerveer. Maar deze 
jongens waren niet van plan om in 
de halve �nale het cadeau te geven. 
Dus in plaats van de spitsen was het 
nu tijd voor de verdedigers om te 
schitteren. Kaj die een hele goed 
indruk achterliet hield samen met 

Voetbal: FC Aalsmeer Jo10-1 
wint Febo Weidevenne Cup

Finn en Luca het pot dicht. De laatste 
10 minuten braken de jongens uit 
Wormerveer en waren het Luca en 
twee keer Dex die voor de 3-0 
zorgden. In de laatste seconde werd 
het nog 3-1, maar dat mocht de pret 
niet drukken, de �nale was bereikt. 
In de �nale was Purmerend de tegen-
stander. De spanning was 15 
minuten lang om te snijden. Kansen 
over en weer en Thijs die eindelijk 
kon laten zien hoe goed hij kan 
keepen en Lukas en Finn die het 
achterin goed dicht hielden. Dex die 
meter voor meter Purmerend steeds 
verder terug wist te dringen en Roy, 
Bram en Moh die met al hun power 
het doel bestormde. Het leek er op 
dat Aalsmeer uit eindelijk aan het 
langste eind zo trekken maar na 15 
minuten stond het nog steeds 0-0.  

De toernooi winst moest uitgemaakt 
worden met penalty’s. Aan Remy en 
Marc de taak om uit deze tien stuiter-
ballen drie koele kikkers te halen. 
Roy, Luca en Lukas waren de drie die 
het mochten gaan doen. Alle drie 
schoten ze beheerst binnen, maar 
ook Purmerend wist drie keer te 
raken. Toen was het de beurt aan de 
grote aanvoerder van Purmerend. De 
wat zenuwachtige aanvoerder 
schoot met alles wat hij had, maar 
daardoor veel te hoog en de bal ging 
via de lat over het doel. De volgende 
bal kon beslissend zijn. Maar wie 
durft de laatste te nemen? Bij Ravell 
was daar geen twijfel over, want dat 
was hij, een echt spits scoort altijd. 
Zelfverzekerd pakte hij de bal en 
stuurde de keeper slim de verkeerde 
hoek in. De uitlating die toen volgde 
was fantastisch. De Febo Cup ging 
mee naar Aalsmeer! Een geweldige 
teamprestatie! Volgende week begint 
de competitie weer, en dan spelen de 
toppers van Jo10-1 in die dik 
verdiende hoogste klasse! 

Kudelstaart - Er was een feestje 
gaande in Kudelstaart! Vrijdag 22 
oktober was er bij handbalvereniging 
RKDES aan de Wim Kandreef een 
‘openingsfeest’ georganiseerd. Aan 
het begin van het komende zaalsei-
zoen waren alle leden, jong en oud, 
ouders, vrijwilligers en sponsoren 
uitgenodigd om onder het genot van 
een drankje de nieuwe kleding te 
bewonderen. Uit ieder team liep een 
aantal leden over de catwalk om de 
nieuwe gesponsorde shirts, broeken 
en jasjes te showen aan het enthousi-

aste publiek. Na de modeshow 
konden alle aanwezigen hun muziek-
kennis testen in de muziekbingo! 
Alles is voorbij gekomen: van pop tot 
soul, van rock tot disco, van Neder-
landstalig tot lekkere foute hits! 
Natuurlijk werd er hard meege-
zongen, hilariteit alom! De prijzen 
voor de muziekbingo werden 
geschonken door ondernemers uit 
Kudelstaart. Na de bingo konden de 
voetjes nog even van de vloer en ging 
het feest nog even door. Het was een 
succes, hopelijk volgend jaar weer!

‘Openingsfeest’ RKDES handbal

Aalsmeer - Badmintonclub Space 
Shuttle (voorheen Flower Shuttle) 
zoekt nieuwe leden. Net als veel sport-
clubs heeft ook de badmintonclub in 
Aalsmeer door het uitbreken van de 
coronacrisis te kampen met leden die 
hun lidmaatschap opzeggen. Nadat 
binnen sporten weer was toegestaan, 
zijn veel leden niet meer terugge-
keerd. Voorzitter Sandra Mast: “Ik denk 
dat veel mensen een andere vorm van 
beweging in de buitenlucht hebben 
gevonden toen binnen sporten niet 
toegestaan was. In seizoen ’20-’21 was 
het alleen toegestaan om met z’n 
tweeën op de baan te staan, een 
enkelspel dus. Wij zijn een voorname-
lijk recreatieve vereniging en enkel-
spelen zagen veel mensen niet zitten. 
Na anderhalf jaar is het heel lastig 

voor ons om de leden weer terug op 
de baan te krijgen, hoewel alle beper-
kingen nu opgegeven zijn.” 

Mini-workout
Badminton is leuk voor mensen van 
alle leeftijden: jong en oud komt in 
beweging met een badmintonracket 
en shuttle en het is makkelijk om te 
leren. Naast alle voordelen voor je 
gezondheid als je beweegt, verbetert 
badminton je spieropbouw en blijf je 
�t. Sandra legt uit: “Elke slag in 
badminton is een mini-workout die 
je lichaam vormt, of je nu een 
keiharde smash slaat of een subtiele 
netdrop speelt. Je traint je buik-
spieren, je bilspieren, hamstrings, 
kuiten en je conditie verbetert al 
spelende. Badminton geeft je scher-

Badmintonclub Space Shuttle 
zoekt nieuwe leden

pere re�exen. Je wordt alerter door 
het beoefenen van de badminton-
sport en dat helpt je ook buiten de 
badmintonbaan: je kunt je beter 
concentreren en focussen op je werk-
zaamheden. Je lichamelijke behen-
digheid neemt toe.”

Wie, waar en wanneer
Op woensdagavond spelen de seni-
oren (16+) in Sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. Van 19.00 tot 20.30 
uur is er training onder leiding van 
een gecerti�ceerd trainer. Van 20.30 
tot 22.00 uur kan er vrij gespeeld 
worden. Daarnaast spelen de leden 
ook op maandag in Uithoorn van 
20.00 tot 22.00 uur in de sporthal aan 
de Randhoornweg. De jeugd speelt 
van 18.30 tot 20.00 uur in Uithoorn. 
Interesse? Kijk op www.bcspace-
shuttle.nl en speel drie keer vrijblij-
vend mee! Een racket heeft Space 
Shuttle te leen.

Rijsenhout - Alweer de vierde speel-
avond van het nieuwe seizoen, mede 
door het slechte weer en de herfstva-
kantie was er een iets mindere 
opkomst bij Sjoelclub Rijsenhout. 
Desondanks is er weer goed 
gestreden om de punten, de top drie 
van de diversen klassen zien er als 
volgt uit: In de hoofdklasse, ondanks 
een mindere avond, werd Thomas 

van Brakel eerste met 1941 punten, 
gevolgd door Jan Joore met 1685 en 
Rien Ravensbergen met 1633 
punten. I n de A-klasse de hoogste 
eer voor Riet Schijf met 1681 punten, 
op twee Corrie Balder met 1638 en 
op drie Arnold van der Linden 1635 
punten. Hans Schijf gooide 1617 
punten bij elkaar in de B-klasse, met 
Leo van Faassen als tweede met 1600 

Thomas, Riet, Hans, Ineke en 
Coby beste sjoelers

Aalsmeer - Het heeft even geduurd, 
maar ook bij Biljartvereniging Aals-
meer zijn na corona de clubwed-
strijden op de maandag- en woens-
dagmiddag en donderdagavond 
hervat. Dit seizoen zijn er zes teams 
uit Aalsmeer in competitie bij het 
District Veen en Rijnstreek, drie in de 
avondcompetitie en drie in de 
dagcompetitie. Tijdens de voor-
rondes van het drie banden 3e Klasse 
(kleine tafel) gespeeld op 27, 29 en 
30 september in Oude Wetering wist 
Aalsmeer speler Gerard Buis zich als 
vijfde te plaatsten in de �nale. Bij RBV 
in Leimuiden wist hij vervolgens met 
vijf winst- en één verliespartij het 
kampioenschap naar Aalsmeer te 
halen. In de voorrondes 2e klasse 3 
banden In Woubrugge op 27, 28 en 
29 september was het Wil Piet die de 
�nales wist te halen met drie keer 

winst en drie maal verlies. De �nale 
wordt aanstaande vrijdag 29 en 
zaterdag 30 oktober gespeeld bij RBV 
in Leimuiden. Bij Biljartvereniging de 
Sport in Oude Wetering zijn Cor 
Vermeulen, Piet Maarsen en Fred Pol 
van biljartvereniging Aalsmeer drie 
dinsdagmiddagen bezig geweest 
hun persoonlijk kampioenschap 4e 
klasse libre te spelen van de dagcom-
petitie. Na zes partijen in de poule 
wist Piet Maarsen met vijf winst en 
één remise zich te plaatsen voor de 
�nale. Hij gaat hier ‘collega’ Fred Pol 
tegen komen, die zich eveneens wist 
te plaatsen voor de �nale na drie 
winst- en drie verliespartijen. Cor 
Vermeulen kon slechts twee partijen 
in winst omzetten en heeft zich niet 
kunnen plaatsen voor de �nale.
De �nale wordt gespeeld in maart 
2022 in Oude Wetering. 

Biljarter Gerard Buis kampioen

punten en op drie Astrid Overbeek 
met 1569 punten. In de C -klasse was 
Ineke Butter de beste 1502, op twee 
To van Emden met 1442, en op drie 
Femmy Korte met 1404 punten. In de 
D-klasse pakte Coby de Jong de 
eerste plaats met 1345, op twee Dini 
Mans met 1287 en op drie Clara Bos 
met 1171 punten.
De volgende speelavond van Sjoel-
club Rijsenhout is donderdag 4 
november in dorpshuis de Reede aan 
de Schouwstraat. Aanvang 19.30 uur.. 
Sjoelliefhebbers zijn welkom.



Met een eigen huis heb je veel verant-
woordelijkheden. Het is een fl inke stu-
die om te weten wat er allemaal bestaat 
om je woning toekomstbestendig te 
maken. Want zijn er ook mooie zon-
nepanelen? En hoe stil is zo’n warmte-
pomp nu eigenlijk? Dit najaar kun je op 
consumentenbeurs Huis & Energie alle 
oplossingen zelf vergelijken.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 november in de mak-
kelijk bereikbare Expo Haarlemmermeer. 
Volgens beursdirecteur Henriette Vrise-
koop voorziet Huis & Energie in een grote 
behoefte. “Momenteel moeten mensen 
rondneuzen op websites, bij de gemeente 
en bij adviseurs. Maar het is ook fi jn als je 
eens ergens kunt rondlopen en producten 
in actie zien: dat het tastbaar wordt.”

Duurzaam Droomhuis
Op Huis & Energie kan dat in het Duur-
zaam Droomhuis: een écht huis van ruim 
300 vierkante meter waar duurzame pro-
ducten te zien, horen, voelen en beleven 
zijn. Henriette: “Het Duurzaam Droomhuis 
hebben we met onze hoofdpartner Milieu 
Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurza-
me producten zoals zonneboilers, induc-
tiekookplaten en isolatie, en voor de deur 
een elektrische auto. In het huis en op het 
adviesplein zitten adviseurs van Milieu 
Centraal klaar om alles te demonstreren 
en uit te leggen.”

Stille uilen
Ook worden in het Duurzaam Droomhuis 
tal van mythen ontkracht, aldus Henriette. 
“Men heeft het altijd over het lawaai van 
warmtepompen, hier kun je ze daadwer-
kelijk horen. Er is zelfs een pomp die even 
stil is als een voorbijvliegende uil! Het 
Duurzaam Droomhuis staat vol producten 
die net zo prettig in het gebruik zijn als 
hun ‘ouderwetse’ tegenhanger, maar te-
gelijkertijd een hoop geld besparen. Want 
verduurzamen is niet alleen goed voor de 
wereld, maar ook voor je portemonnee.”

Bijen in de tuin
Rondom het Duurzaam Droom huis staan 
meer dan 100 exposanten die bijzondere 
innovaties naar de beurs brengen, waar-
onder Greenchoice, Gamma, Remeha 
en Tesla, maar ook vertegenwoordigers 
van lokale gemeenten en het Duurzaam 
Bouwloket. “Zij kunnen je precies vertel-
len welke initiatieven en regelingen er 
in jouw woonplaats beschikbaar zijn. Je 
kunt lokale installateurs ontmoeten, maar 
ook ontdekken hoe je zelf aan de slag 
kunt. Dat kan soms echt lonen! Zo kost 
het láten plaatsen van vloerisolatie zo’n 
acht jaar om terug te verdienen; doe je 
het echter zelf, dan is dat maar een jaar of 
anderhalf!”

Tekeningen, rekeningen & foto’s
Vergeet niet om bouwtekeningen, ener-
gierekeningen en foto’s van je huis mee 
te nemen naar de beurs. Henriette: “Zo 
kunnen de exposanten en adviseurs mee-
denken en adviseren. Het mooie is dat 
je direct te horen krijgt hoeveel je kunt 
besparen door over te stappen naar een 
andere energieleverancier, wat de op-
brengst van zonnepanelen is, wat je moet 
isoleren voor je een warmtepomp kunt in-
stalleren en ga zo maar door. Zo verlaat je 
uiteindelijk de beurs met wel tien ideeën 
en oplossingen om je huis duurzamer te 
maken!”

Makkelijk bereikbaar
Kom je ook naar Huis & Energie? Expo 
Haarlemmermeer is eenvoudig bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Met de auto 
kan natuurlijk ook, maar overweeg dan 
elektrisch of gedeeld te rijden. 

Je huis verduurzamen: 
Op Huis & Energie ontdek je hoe

Wanneer: Vrijdag 12, zaterdag 13 & zondag 14 november van 10:00 tot 18:00 (op zondag tot 17:00)
Waar: Expo Haarlemmermeer  Prijs: €20 (€17,50 met kortingscode WONENPUNTNL)
Website: www.huisenenergie.nl   Ook aanwezig op Facebook, Instagram en LinkedIn

Duurzaam Droomhuis Online
Online kun je veel van de duurzame producten die 
op de beurs worden getoond nu al bewonderen. 
Stap gerust binnen in het virtuele Duurzaam Droom-
huis en ontdek in elke ruimte wat jij kan doen om 
jouw woning te verduurzamen. Je vindt het online 
Duurzaam Droomhuis op www.huisenenergie.nl
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KORT
2 VOETBALDERBY’S
DIT WEEKEND!

Aalsmeer - Aanstaand weekend 
staan twee voetbalderby’s op het 
programma. FC Aalsmeer Vrouwen 
2 voetbalt zaterdag 30 oktober 
tegen het eerste dameselftal van 
RKDES Kudelstaart. De wedstrijd 
begint om 12.00 uur op het hoofd-
veld aan de Beethovenlaan. En de 
volgende dag, zondag 31 oktober, 
opnieuw langs de lijn bij FCA in de 
Hornmeer voor de tweede derby: 
FCA zondag 1 tegen RKDES 1. Het 
laatste Aalsmeer Kudelstaart 
tre�en, want met ingang van het 
nieuwe seizoen stopt RKDES met 
voetballen op zondag. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur. De 
entree is gratis. Voor en na de 
wedstrijd vinden activiteiten in en 
om de kantine plaats. 

RINUS DE JONG BESTE 
KLAVERJASSER

Aalsmeer - Tijdens de ouderen-
soos op 21 oktober in het Middel-
punt is Rinus de Jong als eerste 
geëindigd bij het klaverjassen met 
4986 pnt, gevolgd door Gre van 
Heteren met 4510 pnt. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Gre Reemst 
met 3832 pnt. Bij het rummi-
kuppen was de hoogste eer voor 
Joke Harte met 34 pnt. Op twee 
Tjida Silvis met 111 pnt. De 
poedelprijs mocht Lycke Valentijn 
met 133 pnt in ontvangst nemen. 
De volgende ouderensoos is op 
donderdag 4 november vanaf 
13.30 uur in het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat 55. Zin om 
een keer mee te klaverjassen of te 
rummikuppen? Iedereen vanaf 55 
jaar is van harte welkom.

KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt op 
woensdagavond geklaverjast 
vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Op 20 oktober is 
het klaverjassen gewonnen door 
Erik v.d. Beitel met 5145 pnt. Gerda 
Raadschelders werd tweede met 
5101 pnt en Ubel v.d. Blom derde 
met 5018 pnt. De poedelprijs was 
deze week voor Corrie Durieux 
met 4061 pnt.

WINST LOES EN JOPIE BIJ
 OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een 
gezellige kaartmiddag in het 
Dorpshuis ’t Podium van 13.30 tot 
16.30 uur. Op donderdag 21 
oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Loes Versteeg met 
5680 pnt, gevolgd door Bets 
Romkema met 5368 pnt en Hans 
van Schuilenburg met 5116 pnt en 
1 mars. Bij het Jokeren was de 
hoogste eer voor Jopie de Grauw 
met 117 pnt. Op d tweede plaats 
Trudie Knol met 481 pnt.  Belang-
stelling voor de ouderensoos? 
Zowel klaverjassers als ook joke-
raars zijn van harte welkom. Kom 
gerust eens kijken en speel een 
paar proefmiddagen mee.  De 
volgende kaartmiddag is 28 
oktober. Inlichtingen bij Hans van 
Schuilenburg (penningmeester) 
via 06-12699009.

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - Dit is het FC Aalsmeer 
wat je wil zien. Gedurfd voetbal, de 
tegenstander vastzetten op eigen 
helft met de opkomende Daan 
Vaneman (speelde een puike 
wedstrijd) en Thomas Harte. Zo werd 
koploper O.S.V. afgelopen zaterdag 
23 oktober bestreden. Natuurlijk 
ging het ook wel eens mis, maar 
alleen Kenzo Davids van O.S.V. bracht 
Aalsmeer regelmatig in moeilijk-
heden. In de tweede helft werd hij 
aan banden gelegd door Thomas 
Harte. Het grote gewin aan Aalsmeer 
zijde was de terugkeer van Diederick 
Hoogerwaard op het middenveld en 
Mike Dam als stofzuiger in elke linie. 
Met deze voetballers kan trainer Ted 
Verdonkschot zijn favoriete opstel-
lingen maken. Alleen Mark Ruessink 
en Stefan de Bruin ontbreken nog 
vanwege blessures. Aalsmeer zette 
vanaf het eerste �uitsignaal O.S.V. 
onder druk. Met goed positiespel 
kreeg de defensie van O.S.V. het 
moeilijk. De twee buitenspitsen van 
Aalsmeer, Christo� Dias en Calvin 
Valies, waren hun tegenstanders vaak 
te snel af. O.S.V. stelde hier alleen de 
lange bal tegenover. Als Kenzo 
Davids aan de bal kwam was het 
oppassen. In de 15de minuut passte 
Mike Dam op Calvin Valies vanaf de 
achterlijn en kwam zijn voorzet bij 
Thierry van der Kooije. Doelman Loek 
Jacobs had het nakijken op het schot 
van de spits: 0-1. Loon na werken. 
Maar twee minuten later moest Caril 
Heeren uit een corner van O.S.V. de 
bal van de doellijn halen. Zo snel 
ging het deze middag. O.S.V. liet zich 
nu meer zien maar Aalsmeer was 
gevaarlijker voor het doel. Het werd 
een open wedstrijd met levendig 
spel aan beide zijden. Achterin bij 
O.S.V. gooide men het meer en meer 
op fysiek spel. Een doelpunt van 
O.S.V. werd afgekeurd door buiten-

spel, wat veel frustraties opriep bij 
sommige spelers. Een pass van Chris-
to� Dias in de 42ste minuut kwam bij 
Thierry van der Kooije en uit de draai 
schoot hij raak: 0-2. Aan de andere 
kant in de 44ste minuut na een vrije 
trap op 20 meter stopte Caril Heeren 
in eerste instantie, maar in de 
rebound scoorde Scotty Coolen: 1-2, 
een dompertje net voor de rust. Aals-
meer was even niet bij de les in de 
eerste minuten van de tweede helft. 
Vrij voor Caril Heeren schoot Nicky 
Roele hoog over in de 47ste minuut. 
Men kreeg het even moeilijk maar na 
10 minuten kwam men daar knap 
weer uit. Aalsmeer kreeg weer over-
wicht maar moest wel alert blijven 
op de counters van O.S.V. Een mooi 
moment in de 73ste minuut toen 
Calvin Valies het op zijn heupen 
kreeg. Vanaf links door het midden 
passeerde hij drie tegenstanders en 
verraste Loek Jacobs met een 
schuiver in de rechter benedenhoek: 
1-3. De wedstrijd was gespeeld. O.S.V. 
deed er nog van alles aan maar het 
lukte niet meer. Wissel 78ste minuut 
Rachid Yaghmouri voor Mike Dam. 
Aalsmeer behield het overzicht en 
bleef aandringen. Wissel 88ste 
minuut: Marten Baarse voor Daan 
Vaneman. In de 90ste minuut kreeg 
Rachid Yaghmouri via via de bal en 
vanuit een moeilijke hoek en een 
uitgekiend schot was het 1-4. In bles-
suretijd was het Adil Jamal die nog 
de 2-4 op het scorebord bracht maar 
dat mocht de pret niet drukken Een 
doelpunt voor Aalsmeer in de 94ste 
minuut bereikte het scorebord niet 
meer. Op dat moment �oot scheids-
rechter Ruud van der Wielen voor het 
eind. 
Door deze overwinning komt de 
subtop weer in zicht. Zaterdag 30 
oktober speelt FC Aalsmeer (zat.) 
thuis tegen E.D.O. uit Haarlem. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur aan de 
Beethovenlaan. 

F.C. Aalsmeer (zat.) wint met 
gedurfd voetbal van koploper

Zaterdag 30 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - hfc. E.D.O.1 14.30 u
F.C.A. 2 - F.C. Castricum 2 11.45 u
F.C.A. 4 - asv. Arsenal  7 14.30 u
S.C.W. 4 - F.C.A. 5 12.00 u
F.C.A. 6 - D.E.V.O.’58  5 14.30 u
F.C.A. 8 - Amstelveen  5 14.30 u
Zuidvogels 35+1- FCA 35+1 14.30 u
Vrouwen
F.C. V.V.C. V1 - F.C.A. V1 15.00 u
F.C.A. V2 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
Sv.K.D.O. V1 - F.C.A. V3 13.30 u
FCA V35+1 - Geuzen V35+1     14.30 u
R.K.D.E.S.
F.C.A. V2 - RKDES V1 12.00 u

S.C.W.
S.C.W. 1 - De Meer 1 14.30 u
Swift 7 - S.C.W. 2 15.00 u
S.C.W. 3 - Legm.vogels 3 14.30 u
S.C.W. 5 - F.C. V.V.C 9 12.00 u
F.C. Lisse 45+1 - S.C.W. 45+1     15.00 u
Zondag 31 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - O.S.C. 3 11.30 u
F.C.A. 3 - vv.Zwanenburg 5 11.30 u
R.K.D.E.S.
F.C.A. 1 -  R.K.D.E.S. 1 14.00 u
A.G.B. 3 - R.K.D.E.S. 2 12.00 u
D.S.O.V.  3 – R.K.D.E.S. 3 11.00 u
R.K.D.E.S. 4 – vv.U.N.O. 3 12.00 u

Wedstrijden veldvoetbal
Foto: Ruud Meijer

Kudelstaart - Zowel Zwanenburg als 
RKDES zijn onderaan van de voetbal-
competitie te vinden, dus voor beide 
teams was afgelopen zondag 24 
oktober een belangrijke wedstrijd 
om zo meer vertrouwen en een wat 
veiligere positie te realiseren. RKDES 
begon de wedstrijd met een achter-
hoede die er beter bij stond dan de 
afgelopen wedstrijden. De ingevallen 
Lucas Lindijer deed het goed en 
zorgde voor meer duidelijkheid in de 
achterhoede. Er werden minder 
fouten gemaakt en was er meer 
eenheid. Zwanenburg was de betere 
ploeg, maar vanwege het niet 
afmaken van de kansen was het 
RKDES die in een zeer e�ectieve 
periode aan het einde van de eerste 
helft met een comfortabele 3-0 voor-
sprong de rust kon opzoeken. Het 
was Lennart Kok in de 36ste minuut 
die bij een vrije trap Rick Verkuyl 
vond die goed voor zijn verdediger 
kwam en de bal over de uitgekomen 
keeper in het doel kopte: 1-0. Nog 
geen minuut later was het wederom 
DES die aanviel met goed doorzetten 
van Laurens van de Scheur die vanaf 
de zijkant een prachtige strakke bal 
voor gaf aan Indy van Koert die maar 
net te kort kwam om de keeper te 
verschalken. In de 42ste minuut was 
het wel weer raak met goed storen 
van RKDES waar Roy Endhoven de 
bal diep kon meegeven aan Rick 
Verkuyl die alleen op de keeper geen 
fout maakte en rustig en koel de 2-0 

noteerde. Even daarna door snel de 
bal in het spel te brengen bij keeper 
Tijn Kraak kon uiteindelijk Indy van 
Koert met een droge schuiver de 3-0 
aantekenen.
In de tweede helft was te verwachten 
dat Zwanenburg druk zou gaan 
zetten op DES, maar sluitpost Tijn 
stond zijn mannetje. Zo was er een 
moment, door slordig terug spelen 
van RKDES, dat Zwanenburg alleen 
op het doel af ging. Tijn Kraak hield 
zijn goede positie vast en zorgde 
ervoor dat de speler niet anders 
meer kon dan de bal net naast het 
doel plaatsen. Dat Zwanenburg 
terugkwam tot 3-2 had alleen maar 
te maken met geluk en de hulp van 
RKDES. Zo werd een voorgegeven 
bal van Zwanenburg als het ware 
door de wind over Tijn Kraak heen 
gedragen en achter in het doel neer-
gelegd: 3-1. Het tweede doelpunt dat 
volgde was als een cadeautje 
gegeven door Roy Endhoven die de 
bal over zich heen liet gaan en er niet 
goed genoeg op reageerde waar de 
spits van Zwanenburg wel op scherp 
stond en alleen op de keeper gemak-
kelijk de 3-2 op het scorebord zette.
Hierna volgde een nagelbijtend 
einde, maar RKDES kon de zwaar 
bevochten wedstrijd afsluiten met de 
zo felbegeerde drie punten. Deze 3-2 
overwinning was zeer welkom in een 
voor RKDES gebleken zware compe-
titie. Het geeft in ieder geval 
vertrouwen voor de toekomst.

Overwinning op Zwanenburg 
geeft RKDES vertrouwen

RKDES won afgelopen zondag met 3-2 van Zwanenburg. Foto: www.kicksfotos.nl

De Kwakel - Elke woensdagmiddag 
spelen vanaf 13.30 uur de leden van 
Kunst en Genoegen hun dampartijtje 
voor de onderlinge competitie. Afge-
lopen woensdag stond het toptre�en 
tussen Wim Konst en Fred Voorn op 
het programma. Fred, een welkome 
aanwinst voor de club, verdedigde 
zijn koppositie tegen Wim, de 
huidige kampioen van K&G. Met een 
fraaie combinatie, de zgn Bertus 
Zethof-zet, dwong Fred een gelijk-
waardige remise af. Nummer drie van 
het klassement, Adrie Voorn, kwam 
een puntje dichterbij door Jos Harte 
in een mooi duel te verslaan. Jos 
verkoos de verkeerde tempi waar-
door Adrie voordeel kreeg en dit kon 
ombuigen in een zege. Elke laatste 
woensdag van de maand staat er 
sneldammen op het programma. 
Damliefhebbers die zin hebben om 
mee te doen, kunnen zo aanschuiven 
bij de kleine club. 
De eerste bondswedstrijd, na twee 
jaar op non actief, is weer gepland.  

Op vrijdagavond 19 november speelt 
K&G de eerste wedstrijd tegen 
IJmuiden in ‘t Fort De Kwakel, de 
leden kijken er al naar uit. Ook zullen 
de damleden binnenkort hun dona-
teurs weer bezoeken. Twee jaar heeft 
K&G vanwege corona hun bijdragen 
moeten ontberen terwijl de bonds-
kosten gewoon doorliepen. Naast de 
morele steun van de donateurs is 
hun bijdragen dan ook bijzonder 
welkom. Zin om te komen dammen? 
Inlichtingen bij Adrie Voorn via 
0297-568472

Spannende dampotjes bij K&G 
in ‘t Fort De Kwakel
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KORT
ADRIAAN WINT BIJ 
OVAK-SOOS

Aalsmeer - Op woensdag 20 
oktober is er weer geklaverjast 
bij de OVAK in het Parochie-
huis. De opkomst was goed te 
noemen, klokslag 14.00 uur 
werd er weer gestart. Twee 
klaverjassers waren te laat, 
geen probleem, tafel 6 werd in 
orde gemaakt en ook daar 
werd er met het spel 
begonnen. Adriaan van der 
Laarse was deze middag de 
beste met 5056 pnt.Vlak daar-
achter Jo de Kruijf met 5018 
pnt. Als derde eindigde Aad 
Baas met 4975 pnt. Tini van 
Zijverden sloot de rij met 3625 
pnt. In totaal werden er 16 
marsen gespeeld. Op 
woensdag 3 november is de 
volgende soosmiddag van de 
OVAK (alleen voor leden) in het 
Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Let op: Aanvangstijd is 
veranderd. De kaartmiddag 
begint voortaan om 13.30 uur 
in plaats van 14.00 uur.

KLAVERJASSEN IN HET
MIDDELPUNT

Aalsmeer - Donderdagavond 
was er weer klaverjassen bij 
Oostend in het Middelpunt. Na 
de derde ronde werden de 
brie�es geteld. Het was een 
verrassende uitslag, want alle 
uitslagen vielen in de 4000 pnt. 
Eerste werd Kees Kooyman met 
4928 pnt, gevolgd door Vera 
Könst met 4880 pnt en op de 
derde en vierde plaats zijn 
Annie Verkerk en Piet Schuit 
geëindigd met 4798 en 4755 
pnt. De poedelprijs ging deze 
avond naar Ubel v/d Blom met 
4033 pnt. De volgende kaart-
avond is op donderdag 4 
november in het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat in 
Oost. Aanvang 20.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.30 uur 
open voor inschrijving, ko�e 
en thee. Deelname kost 1,50 
euro per persoon per avond. 
Informatie bij Lida de Nooij via 
0297-325040.

KAARTAVOND BIJ 
BUURTVERENIGING HORNMEER: 
LOOP ZIT ER GOED IN

Aalsmeer - De loop zit er goed 
in bij buurtvereniging Horn-
meer. Negen tafels waren er 
afgelopen vrijdag 22 oktober 
bezet voor de wekelijkse kaart-
avond. Ook mochten weer 
nieuwe gezichten begroet 
worden, altijd leuk en gezel-
liger. Het koppelkaarten is ruim 
gewonnen door Bert van de 
Jagt en Corrie Durieux met 
liefst 5837 pnt. Op twee, met 
een �inke afstand, Theo Nagte-
gaal en Gerard Pouw met 5269 
pnt. Jan Damen en Gerie van 
de Dool eindigden op plek drie 
met 5045 pnt. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Corrie Balder en 
Paul Schouten met 3869 pnt. 
Komende vrijdag 29 oktober is 
er weer gewoon kaarten in het 
buurthuis aan de Dreef 1. 
Iedere kaartliefhebber is van 
harte welkom. Aanvang is 
19.30 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur.

Aalsmeer - Het is de handballers van 
Greenpark Aalsmeer niet gelukt om 
een overwinning te boeken op 
grootste concurrent Kembit Lions. 
Afgelopen zaterdag 23 oktober werd 
de achtste ronde in de BeNe League 
gespeeld. In Geleen, thuis bij Lions, 
gingen de twee kemphanen de strijd 
met elkaar aan. Vanaf het startsignaal 
ging het even gelijk op, van 4-2 naar 
5-3, maar toen wist Lions uit te lopen 
naar 9-5. Aalsmeer bleef qua punten 
in de buurt, maar kon niet langszij 
komen. De rust gingen de teams in 
met 19-11 voor Kembit Lions, dat 
overigens aan kop staat in deze Belgi-
sche Nederlandse handbalcompetitie. 
Aan de tweede helft begonnen beide 
teams weer scherp. Aalsmeer miste 
enkele doelkansen, maar ook Lions 
zag niet alle aanvallen in een punt 
eindigen. Het bleef spannend, Green-
park bleef echter qua tre�ers gemid-
deld zes tot zeven punten achter-
lopen. Het lukte niet om dit tij te 
keren. Van 29-22 naar 31-24 en uitein-
delijk de eindstand van 35-28. Het 
publiek en de kijkers hebben wel een 
superpartij gezien met prachtige 
aanvallen en sterke goals, bij Aalsmeer 

onder andere van Donny Vink (uitge-
roepen tot Man of the Match), Samir 
Benghanem, Vaidas Trainavicius en 
Tim Bottinga (met al 51 goals totaal). 

Aalsmeer op vier
Door deze uitslag behoudt Kembit 
Lions haar nummer één positie in de 
BeNe League met totaal nu 15 
punten. Achilles Bocholt wist met 
32-23 te winnen van Tongeren en 
staat op plaats twee met 14 punten. 
Sporting Pelt speelde gelijk tegen 
Hasselt (26-26), maar blijft met 13 
punten op plek drie. Greenpark volgt 
met 10 punten en behoudt hiermee 
de vierde positie. Op de hielen van 
Aalsmeer zitten Volendam (winst op 
Hasselt met 31-20) en HC Visé 
(versloeg Quintus met 33-21) met elk 
negen punten. 

Zaterdag thuiswedstrijd
Aanstaande zaterdag 30 oktober 
speelt Greenpark Aalsmeer thuis in 
sporthal De Bloemhof. Tegenstander 
is Handbal Tongeren. De wedstrijd 
begint om 19.15 uur. Publiek is 
welkom. De wedstrijd is (ook) te 
volgen via livestream. 

Handbal BeNe League: Geen 
winst Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer - Een summiere voorberei-
ding voor de Dames DA1 handbalsters 
van Greenpark dit seizoen. Slechts 
twee oefenwedstrijden gespeeld in 
wisselende samenstelling en tot nu 
toe nog geen winst geboekt in de 
competitie.  Wat zou het worden tegen 
Quintes/VVW zondag 24 oktober? 
Weten de Dames elkaar te vinden en 
hoe sterk is de tegenstander? Quintes/
VVW had in de eerste helft het betere 
van het spel. Greenpark speelde 
slordig, of moet het onwennig 
genoemd worden. Er zitten geen 
zekerheden in het spel, de looppa-
tronen zijn nog niet automatisch, het 
is zoeken naar elkaar. Quintes maakt 
hier handig gebruik van en loopt uit 
naar een 1-5 voorsprong. En dat is niet 
helemaal wat verwacht werd. Geen 

paniek, Coach Onno houdt de rust en 
wijzigt niets aan het spel. In het ritme 
komen is het devies, warm draaien in 
het spel komen. Aalsmeer komt lang-
zaam dichterbij, heel langzaam begint 
de motor warm te draaien. Halverwege 
de eerste helft is de achterstand inge-
haald en wordt de score verder uitge-
bouwd. Ruststand 12-9. Tweede helft: 
Gas erop en door. Aalsmeer knalt er 
vanaf het begin aan op en Quintes 
heeft het nakijken. De handdoek 
wordt al snel gegooid en de score 
loopt opeens heel snel op. Aalsmeer is 
gevaarlijk met de break, maar die kan 
je alleen lopen als de onderschepping 
ook alert is. En dat is meerdere keren 
het geval. Einduitslag 34-18, de 
meiden DA1 zijn uit de startblokken 
geschoten!

Handbal: Greenpark Dames 1 
schiet uit de startblokken

Foto: Robert de Rooij

Aalsmeer - Vele AVA-ers zijn wande-
lend, hardlopend of helpend bij de 
organisatie actief geweest bij de 
Amsterdam Marathon. Dit sportieve 
feest begon op zaterdag 16 oktober 
met de Amsterdam City Walk, met 
vele deelnemers, waaronder leden 
van de AVA’s wandelgroep die elke 
dinsdagavonden in Aalsmeer en 
omstreken wandelen. Op zondag 17 
oktober was er de kidsrun, die door 
een grote groep AVA vrijwilligers van 
start tot �nish werd georganiseerd. 
Er was ook een 8 kilometer, de halve 
marathon en natuurlijk de hele 
marathon. Bij de hele marathon was 
er na ruim 15 kilometer weer een 
grote AVA-verzorgingspost bij de 
Amstel. Romain Boudeau wilde op 
de halve marathon graag onder 1 
uur en 40 minuten lopen en dat 
lukte precies: 1:39:39. Arjan Kappert 
kreeg helaas na 14 kilometer last van 
zijn lies en moest toen wandelend 
en rustig lopend verder naar de 
�nish in het Olympisch stadion. De 
leden van de AVA-trainingsgroep 
van Bert Witpeerd liepen sterk. 
Stefan Wolkers liep op de halve 
marathon (21,1 kilometer) weer een 
superrace en verbeterde zijn 
persoonlijke record fors, van 1:14:58 
naar 1:12:13. Marcel Kraan wilde heel 
graag onder de 1:24 lopen, en dat 
lukte. Hij verbeterde zijn persoonlijke 
record tot 1:23:51. Erica Belandi was 
na 3 jaar blessureleed dik tevreden 
met haar eindtijd van 1:27:10, ruim 
boven haar beste tijd maar desal-
niettemin een verbetering van haar 
eigen clubrecord 45+ met ruim 2 
minuten. Ook AVA-ster Truus van 

Muijden, uitkomend in de categorie 
masters met heel veel levenserva-
ring, liep de halve marathon, een 
bijzonder knappe prestatie. Op de 
marathon liep de ervaren Erik Tange, 
dankzij een superstrak schema, naar 
een fantastisch persoonlijk en club-
record voor masters 45+: 2:46:47, 
een verbetering van zijn eigen club-
record van 3 jaar terug met zes en 
een halve minuut. Cisca Bol (50:35) 
en de familie Hoekstra kwamen uit 
op de 8 kilometer, maar startten 
achterin. Snelle tijden waren daarom 
niet mogelijk, maar gewoon lekker 
hardlopen en genieten van de sfeer 
kon wel. Julia Hoekstra liep 40:19, 
vader Wiebe 53:35 en moeder 
Pauline, na meer dan een jaar niet 
hardlopen vanwege een hardnek-
kige blessure, 54:13.

Atletiekvereniging Aalsmeer 
actief bij Amsterdam Marathon

AVA-atleet Erik Tange vrolijk op weg 
langs de Amstel naar een nieuw 
clubrecord masters 45+. 
Foto: Bjorn Paree

Kudelstaart - Onder bijzondere 
omstandigheden vond afgelopen 
zaterdag de ontmoeting plaats 
tussen de korfballers uit Kudelstaart 
en het bezoekende ESDO uit 
Kockengen. Het was namelijk wind-
stil op het sportcomplex aan de Wim 
Kandreef, iets wat eigenlijk nooit 
voor komt. Gezien de stand op de 
ranglijst, VZOD/FIQAS op een tweede 
en ESDO zevende plaats, rekende het 
talrijke thuispubliek er wel op dat de 
punten in Kudelstaart zouden 
blijven. Daar zag het er in het begin 
van de wedstrijd niet naar uit. ESDO 
nam brutaal een voorsprong en het 
spel ging op en neer, met een stand 
van 4-4 na tien minuten als gevolg. 
Vanaf dat moment trok VZOD het 
initiatief naar zich toe en was duide-
lijk de bovenliggende partij. Via vier 
doelpunten in evenzoveel minuten 
was het gat geslagen. 
De rebound stond goed, met dank 
aan het duidelijke lengte voordeel 
van de heren. Hierdoor werden de 
aanvallen van de blauw-zwarten 
vaak afgerond met een doelpunt. 
Vlak voor rust was het mooiste doel-
punt van de wedstrijd te bewon-
deren. De bal werd onder de korf 
onderschept in de verdediging. Een 
lange bal op de aan de lijn vrij-
staande Eric Spaargaren , die de bal 
‘als een streep’ naar de in het 
aanvalsvak vrij onder de korf staande 

Josine Verburg plaatste. En zij liet 
zich deze kans niet ontnemen: 14-7. 
Met een stand van 15-7 werd de 
kleedkamer opgezocht en was de 
wedstrijd eigenlijk gespeeld. 
In de tweede helft het zelfde beeld, 
door het windstille weer vonden de 
afstandsschoten van de Kudelstaar-
ters gemakkelijk de korf. En 
probeerden de bezoekers mede door 
overtredingen het spel van VZOD/
FIQAS te ontregelen. Hiervoor 
werden door de goed leidende 
scheidsrechter een aantal terechte 
strafworpen toegekend. Die overi-
gens allemaal keurig benut werden.
Met een stand van 20-7 was de 
scherpte van de thuisploeg er wel 
een beetje af en vielen er nog een 
paar onnodige tegendoelpunten. In 
het laatste kwartier gunde trainer/
coach Gert Krook enkele speelsters 
rust en bracht de jonge talenten 
Esmee Buijs (niet helemaal �t en 
daarom niet in de basis), Joëlle Heil 
en Caroline Oostveen binnen de 
lijnen. “Een mooie gelegenheid om 
ervaring op te doen in deze op dat 
moment al gespeelde wedstrijd”, 
volgens de coach. Met een eindstand 
van 24-13 was iedere Kudelstaartse 
supporter tevreden. 
Volgende week zaterdag om 15.30 
uur komt het op de derde plaats 
staande Reehorst ’45 uit Ede op 
bezoek aan de Wim Kandreef.

Afgetekende overwinning voor 
korfballers van VZOD
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Aalsmeer – In de week van 18 
oktober stond voor de 47e keer de 
Strontrace op het programma. Vanuit 
het Friese Workum gaat de route – in 
zelf te kiezen volgorde – via 
Enkhuizen, Lelystad, Spaarndam en 
Amsterdam naar het keerpunt 
Warmond. Motorgebruik tijdens deze 
meerdaagse wedstrijd met zeilende 
historische vrachtschepen is niet 
toegestaan. Aan boord van de Nooit 
Volmaakt, die haar vaste ligplaats 
heeft in het Fort Kudelstaart, 
bevonden zich de 4 Aalsmeerders 
Jordi van Wilgenburgh, Witte van Tol 
en Bas en Saskia van Tol.

Toenemende wind
Bij de start op maandag stond er een 
matige wind uit het Zuiden. Voor 

schipper Rob Ligtenberg uit 
Leimuiden was daarmee meteen 
duidelijk dat de heenreis over Lely-
stad zou gaan. Een goede keuze,  
want het lukte de Nooit Volmaakt om 
midden in het veld bij de Hoek van 
het IJ aan te komen. Via de Nieuwe 
Meersluis ging de route richting 
Oude Wetering. Daar moesten potten 
augurken als retourvracht meege-
nomen worden. Ondertussen begon 
de wind sterk toe te nemen. Het 
werd voor de bemanningen steeds 
moeilijker om de schepen onder 
controle te krijgen. Bij Nieuwe Wete-
ring lagen er uiteindelijk 3 schepen 
min of meer gezamenlijk in de brug-
opening. Pas na verloop van tijd lukte 
het om de snelheid er weer in te 
krijgen.

Aalsmeerse tjalk Nooit Volmaakt 
opnieuw derde in Strontrace

Foto: Zeilvracht

Passen en meten in Haarlem
Even na 18.00 uur was het keerpunt 
Warmond bereikt. Een uur later 
vertrok de Nooit Volmaakt met in 
haar kielzog de Jonge Durk richting 
Haarlem. De wind was iets gaan 
liggen, maar gaandeweg de avond 
nam deze ook weer toe. 7 minuten 
voor sluitingstijd passeerden de 
beide schepen de Bennebroekerbrug 
en konden zij op weg naar het 
Spaarne. De Jonge Durk, die een stuk 
lager is dan de Nooit Volmaakt, kon 
zonder problemen de bruggen in 
Haarlem passeren. Voor de Nooit 
Volmaakt werd het passen en meten, 
maar uiteindelijk bleek dat er precies 
1 millimeter over was bij de laagste 
brug. Dus kon de weg vervolgd 
worden. 

Stormachtige terugtocht
Op woensdagochtend rond een uur 
of 8 kon de Nooit Volmaakt starten 
vanaf het Buiten IJ richting 
Enkhuizen. De voorspelling dat er 
harde wind zou komen kwam uit. En 
dus moest er zeil teruggenomen 
worden. De Jonge Durk had op dins-
dagavond een uur voorsprong opge-
bouwd in Haarlem. Maar omdat zij 
hadden besloten dat ze niet in het 
donker wilde starten, vertrokken ze 
min of meer gelijk met de Nooit 
Volmaakt. Zij moesten de langere 
weg via Lelystad nog nemen (hun 
heenreis was namelijk via Enkhuizen 
gegaan).

Alleen op de fok
Bij Enkhuizen na de sluis begon het 
echt enorm hard te waaien. Zo hard, 
dat besloten werd om alleen het 
voorzeil (de fok) te gebruiken. 
Daarmee kon een behoorlijke snel-
heid gehaald worden. Uiteindelijk 
lukte het om even na 4 uur Workum 
te bereiken. Daar werden schipper en 
bemanning als helden binnenge-
haald: het was het aanwezige publiek 
niet ontgaan dat schipper en beman-
ning een bijzondere prestatie 
hadden geleverd om - net als in 2018 
- als 3e te �nishen in een wedstrijd 
waar 4 van de 10 schepen de �nish 
niet zouden halen. Het bleef die 
avond nog lang rumoerig in het 
Friese Workum.

Kudelstaart -  De derde speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye in de (sporthal de) Proos-
dijhal van Kudelstaart werd 
gewonnen door Daan Broekhuizen. 
Het was zijn tweede overwinning op 
rij. Als klap op de vuurpijl werd hij de 
winnaar van de eerste periode. Bak 
was de �nalist én had met een �nish 
van 120 de hoogste uitgooi van de 
avond. Floortje van Zanten won voor 
de derde keer op rij het tweede 
niveau, een niet eerder vertoond 
kunstwerk. Mike Miltenburg was hier 
de runner up. Er waren nog twee 
niveaus. Raymond van de Weiden 
maakte vóór de avond nog kans op 
de periodetitel, maar het ging in het 
begin van de avond mis waardoor hij 
in het derde niveau terecht kwam. 
Hier herstelde hij zich echter zodat 
hij de avond toch nog tevreden kon 
afsluiten. Ook Jan van Zanten kon 
tevreden terug kijken op de avond, 
hij bereikte knap de �nale. Zijn 
laatste vier �nales had hij allemaal 
gewonnen, helaas kon hij dat dit keer 
niet bolwerken. Maarten van 

Amsterdam bereikte voor de tweede 
keer op rij de �nale van het vierde 
niveau. Yuri Beringel stak knap een 
(dart)stokje voor een verdere herha-
ling. Zodoende won Yuri voor de 
tweede keer ooit het vierde niveau.

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 29 oktober om 19.30 
uur, is de volgende speelavond in de 
Proosdijhal met hopelijk weer veel 
nieuwe gezichten. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen, de 
Poel’s Eye is laagdrempelig en 
geschikt voor alle niveaus. Man en 
vrouw, jong en oud, iedereen speelt 
door elkaar, maar dankzij het vier 
niveau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. De 
avonden zijn dartstoernooitjes op 
zich. Let op, in verband met de 
corona maatregelen (het toernooi 
moet om 24.00 uur klaar zijn), sluit de 
inschrijving al om 19.30 uur! Deel-
name kost 4 euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog meer infor-
matie te vinden.

Raymond en Yuri winnen finale 
bij dartclub Poel’s Eye

Finalisten bij dartclub Poel’s Eye: Yuri, Raymond, Maarten en Jan.

Aalsmeer - Op donderdag 4 
november is er weer een open dag 
bij Duikteam Thamen. Het is mogelijk 
om kosteloos een kijkje te nemen in 
de onderwaterwereld van het 
duiken. Je kunt zelf onder begelei-
ding van een instructeur mee onder 
water met echte duikapparatuur! 
Belangstellenden zijn welkom van 
21.00 tot 22.30 uur in Zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef 7. Er zijn nog 
slechts enkele plaatsen vrij. Vol is Vol! 
Aanmelden kan bij Marc Eveleens via 
mail marc.thamendiving@caiway.net.
Opgeven  voor de open dag kan tot 
31 oktober . 

Opleidingen
De nieuwe opleidingen zullen medio 

januari 2022 van start gaan. De oplei-
ding vindt plaats in verenigingsver-
band en wordt verzorgd door 
instructeurs in het bezit van een 
geldige licentie. Hierdoor blijven de 
kosten beperkt tot de standaard 
contributie per maand.
 De kosten voor gebruik van het 
zwembad en duikmaterialen, zoals 
perslucht�es, ademautomaat en  
trimvest, zijn voor de openwater 
opleiding inbegrepen. Zelf moet  
gezorgd worden voor een duikbril, 
snorkel en vinnen. Voor het starten 
van een duikopleiding (dus niet voor 
de open dag) dient men medisch 
goedgekeurd te zijn voor de duik-
sport. Kijk voor meer informatie op 
www.thamen-diving.nl 

Open dag bij Duikteam Thamen

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekho� 
uit Rijsenhout heeft afgelopen 
zondag het wielerseizoen afgesloten 
met een achtste plek in de Ronde van 
Drenthe. De prof van Team DSM reed 
een stabiele race en kon dertien 
seconden na de Belgische solowin-
naar Rune Herregodts meesprinten 
om de overige ereplaatsen. De 
Italiaan Pasqualon was de snelste van 
het stevig uitgedunde peloton, Dylan 

Groenewegen werd derde. Voor 
Owen Geleijn, plaatsgenoot van 
Eekho�, verliep de slotrace van het 
jaar minder fortuinlijk: na een dik uur 
koers kwam de renner van opleidings-
team Jumbo-Visma samen met zijn 
ploeggenoot Hidde van Veenendaal 
op de eerste keienstrook ten val en 
moest de strijd staken. Geleijn en 
Eekho� kunnen nu genieten van 
enkele weken vakantie, daarna begint 
alweer de opbouw naar het komende 
seizoen.

Nils Eekhoff achtste, val Owen 
Geleijn in Ronde van Drenthe

Aalsmeer - Abraham, oftewel Iwan 
van Egdom, zag alweer kans om een 
leg te winnen van Peter Bakker en 
even later lukte hem dat ook tegen 
Kees de Lange. Ook komt hij af en toe 
met verrassende uitgooien, dus het 
spelletje darten tegen hem wordt 
echt uitkijken. Afgelopen dinsdag-

avond waren er nog meer verras-
singen bij het uitgooien en dat zorgt 
voor opwindende momenten. De 
dubbel uitgooien is een zeer belang-
rijk aspect van het darten. Kees de 
Lange won zijn partij tegen Ans Engel, 
maar voor de rest van de avond was 
Ans goed op dreef en zo werd zij de 

Ans Engels wint dartavond op 
dinsdag in ‘t Middelpunt

Derde plek Tromp
Veteraan John Tromp (Aalsmeer) 
behaalde afgelopen zaterdag in de 
slotrace van de nationale veteranen-
competitie, na een wedstrijd met veel 
aanvalsacties, een derde plek bij de 
masters zestigplus. Het was de 
dertiende podiumplek dit jaar van de 
68-jarige Tromp, die in de eindstand 
van de wedstrijdenreeks tweede 
werd. Ron Pfa�en uit Milsbeek was 
met zeges in alle achttien ritten baas 
boven baas. In de regionale crosscom-
petitie veldrijden in Sloten werd Gijs 
Eekho� (Rijsenhout) achttiende bij de 
amateurs en Jari Buskermolen (Kudel-
staart) zesde bij de nieuwelingen.

beste deze avond. Zij won tweemaal 
van Peter Bakker, die uiteindelijk op 
de tweede plaats eindigde. Via de 
radio werd het wedstrijdverloop van 
Ajax gevolgd en ook dat bracht volop 
enthousiasme. Er is nog genoeg 
ruimte voor dart-liefhebbers vanaf 16 
jaar om op de vaste dinsdagavond 
naar buurthuis ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat in Oost te komen. 
Geen vaste verplichting. Aanvang is 
20.00 uur. Entree 2,50 euro per avond.








