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Hij haalde mevrouw Paul thuis in Aals-
meer op en bracht haar naar Kudel-
staart. Raadslid Greta Holtrop (Abso-
luut Aalsmeer) was aanwezig namens 
de gemeente. De gemeente is blij te 
zien dat steeds meer mensen ANWB 
AutoMaatje weten te vinden en ziet 
dat de vrijwilligersvervoersdienst 
duidelijk in een behoefte voorziet. 
Voor minder mobiele Aalsmeerders en 
Kudelstaarters is de dienst echt een 
uitkomst.

Altijd op tijd en gezellig
Mevrouw Leni Paul, geboren en 
getogen Aalsmeerse, is erg tevreden 
over de vervoersdienst. “Het is zo �jn 
dat de chau�eurs altijd op tijd zijn!” 
Sinds mevrouw zelf geen auto meer 
rijdt, maakt ze regelmatig gebruik van 
ANWB Automaatje, bijvoorbeeld voor 
haar wekelijkse bezoek aan het 
zwembad. “Het is ook nog eens 
gezellig, de chau�eurs rijden met 
zichtbaar plezier en we hebben leuke 
gesprekken onderweg.” 
Voorafgaand aan de feestelijke rit van 
afgelopen woensdag werd mevrouw 
getrakteerd op een mooie bos 
bloemen. Eigenlijk werd ze een beetje 
overvallen door de bijzondere rit en 
de aandacht. Leni is journalist en is er 
aan gewend dat zij over anderen 
schrijft, niet dat zijzelf het middelpunt 
van de aandacht is. 
Vrijwillige chau�eur Michiel Roos rijdt 
met veel plezier voor ANWB Auto-
Maatje. Ook brengt hij als vrijwilliger 

maaltijden rond voor Tafeltje Dekje. 
“Toen ik met pensioen ging ben ik 
gaan kijken wat ik terug kan doen 
voor de samenleving. Ik ben fysiek 
prima in orde en ik rijd graag auto. 
Door mijn vrijwilligerswerk leer ik niet 
alleen nieuwe mensen in Aalsmeer 
kennen, maar ook Aalsmeer en de 
omgeving. Ik woon nog niet zo lang in 
Aalsmeer en kom regelmatig op 
plekken die ik nog niet kende, dat 
vind ik leuk. En de contacten zijn 
gezellig, we maken altijd een praatje.” 
Het valt Michiel op dat er vooral 
dames van de dienst gebruik maken. 
“Terwijl we natuurlijk ook naar de 
biljartclub kunnen rijden!” 

Wereld van verschil
Huib Vogelaar, coördinator van ANWB 
AutoMaatje in Aalsmeer: “In maart 
2020 zijn we heel enthousiast gestart. 
De coronamaatregelen legden de 
dienst vlak na de start bijna stil, maar 
intussen zijn we volop onderweg! In 
korte tijd is het aantal ritten enorm 
toegenomen. Voor veel mensen maakt 
het een wereld van verschil om er 
weer gemakkelijk op uit te kunnen 
gaan. We werken met een enthousiast 
team van vrijwillige chau�eurs en 
planners en de reacties van de deelne-
mers zijn erg positief.” 

Meer dan vervoer alleen
AutoMaatje is meer dan vervoer 
alleen. Vaak gaan de vrijwillige chauf-
feurs mee op doktersbezoek of om 

boodschappen te doen. En elke rit 
betekent een nieuw sociaal contact, 
een gesprek tussen deelnemer en 
chau�eur. Huib Vogelaar: “Veel 
mensen denken dat de vervoersdienst 
alleen bedoeld is voor bezoekjes aan 
het ziekenhuis, de dokter of de fysio-
therapeut. Maar AutoMaatje kan ook 
worden ingeschakeld om gezellig op 
de ko�e te gaan bij een vriendin, om 
te winkelen of om naar de kapper of 
de bibliotheek te gaan. Het is zo 
belangrijk om (weer) deel uit te 
kunnen maken van het sociale en 
maatschappelijke leven!”

Mobiel en actief blijven
ANWB AutoMaatje is bedoeld voor 
mensen die minder mobiel zijn, zelf 
geen auto (meer) rijden en voor hun 
vervoer afhankelijk zijn van anderen. 
ANWB AutoMaatje Aalsmeer wil 
mensen helpen mobiel en actief te 
blijven. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
er inmiddels meer dan 150 deelne-
mers en zo’n 20 vrijwilligers actief.
Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is 
gratis en u hoeft geen lid te zijn van 
de ANWB. U betaalt alleen een kleine 
tegemoetkoming in de kosten aan de 
chau�eur: 35 cent per kilometer. Wilt u 
meer informatie of meerijden? Neem 
dan contact op met ANWB Auto-
Maatje Aalsmeer, bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur, via 0297-303 
141 of stuur een mail naar: info@auto-
maatje-aalsmeer.nl. Wilt u een rit 
maken? Vraag deze dan minimaal 
twee werkdagen van tevoren aan. Wilt 
u vrijwillige chau�eur worden? Ook 
dan hoort AutoMaatje graag van u.

Vijfhonderdste ritje met ANWB 
Automaatje in Aalsmeer 

Raadslid Greta Holtrop reikt bloemen uit aan Leni Paul, de 500ste klant voor ANWB Automaatje Aalsmeer, in bijzijn van vrijwillige 
chau�eur Michiel Roos en coördinator Huib Vogelaar. 

Aalsmeer - ANWB AutoMaatje Aalsmeer heeft op 20 oktober de vijfhon-
derdste rit mogen rijden, een prachtige mijlpaal. Deze bijzondere rit 
werd gereden door vrijwillige chau�eur Michiel Roos.

Aalsmeer - “Ik wil dat jullie nu de 
zware vesten aan gaan trekken en 
onderweg gaan naar de opstellocatie 
aan de Burgemeester Kasteleinweg. 
Er wordt gesproken over een vuur-
wapen.” Dit kregen agenten van het 
basisteam Aalsmeer-Uithoorn vorige 
week te horen. Er was melding 
gedaan dat iemand was gezien in 
een auto met in de hand een vuur-
wapen. Tijdens het rijden naar de 
plek van het incident, zien de 
agenten in de verte een auto 
wegrijden. De achtervolging wordt 
ingezet en het lukt om het voertuig 
tot stoppen te brengen. De 
verdachten worden uit de auto 
gehaald en gefouilleerd. Er komt een 
verboden wapen tevoorschijn, maar 
geen vuurwapen. Besloten wordt om 

het voertuig van de verdachten te 
doorzoeken en in de auto wordt wel 
een vuurwapen aangetro�en en 
meerdere verboden wapens. De 
verdachten worden door het arresta-
tieteam overgebracht naar het 
cellencomplex. 
Uit onderzoek bleek later dat het 
vuurwapen een zogenaamd airsoft-
wapen is. Deze wapens lijken exact 
op echte wapens en het bezit 
hiervan is verboden. Het wapen mag 
gebruikt worden door 18+ers voor 
beoefening van de airsoftsport, maar 
op de openbare weg laten zien en 
gebruiken is verboden. De actie met 
aanhouding werd uitgevoerd door 
politieteams uit Amsterdam, Amstel-
veen, Aalsmeer-Uithoorn en de 
Arrestatie Eenheid Amsterdam. 

Vuurwapen in auto aangetroffen

Geen krant? 
0251-674433

Familiemediator 
& advocaat
in Aalsmeer e.o. 

Deskundige begeleiding 
bij echtscheiding en 
andere familiezaken.

 Plan een vrijblijvend intakegesprek 
via info@jehan.nl of 085-0602760.

www.jehan.nl
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

134e jaargang

Oplage: 17.750

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 30 OKTOBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. met ds. A.P. 
Langevelde en 16.30u. met ds. N. 
Vennik uit Hoofddorp. Op 2 
november 19.30u. dankdag met 
ds. S. Maliepaard uit Barneveld.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. R.J.A. 
Doornenbal uit Huizen..

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Maaike de Jong. 
Collecte: Jongerenwerk DGA. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met dhr. J. 
Büchner. Kinderdienst in Open 
Hok o.l.v. Astrid van der Zwart en 
Eva Baardse. Info: http://pgAals-
meer.nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat.  

Zondag 10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Orga-
nist: Hans van Noord. Op 2 
november 19.30u. dankdag met 
ds. E.J. Westerman. Organist: 
Johan van der Zwaard. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.  
Zondag 10u. zangdienst met 
dhr. E.R.H. Kramer m.m.v. gele-
genheidskoor uit Lisse. Organist: 
Henk van Voorst. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Chris Snoep. Info: www.
leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. en 2 november om 
19.15u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Diaconale viering. Voorganger 
Jeroen Hoekstra. M.m.v. 
Karmelkoor en om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka. Op 1 
november 18.30u. Poolse dienst 
en op 2 november 19u. Woord-
communieviering m.m.v. 
Karmelkoor.

Oud Katholieke Kerk
- Zondag 16u dienst (allerhei-

ligen). Voorganger: pastoor 
Martina Liebler. Orgel: Mattijs 
Ploeger.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. C.J. 
van Stralen uit Utrecht. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

viering met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

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

Zondag 11u. Woordcommunie-
viering m.m.v. dames- en heren-
koor. Op 2 november 19u. Aller-
zielen m.m.v. koor. Info: stjange-
boortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
1 november om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

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 - Zou jij tijdens een 
ontspannen moment de Bijbel willen 
(her) ontdekken? Kom dan woensdag 
2 november naar Ignatiaans bijbel-
lezen bij de CAMA Gemeente. Ignati-
aans bijbel lezen is een moeilijk 
woord voor iets dat heel eenvoudig, 
maar zeer waardevol is. . Eerst wordt 
hardop een bijbel verhaal voorge-
lezen. Daarna wordt geluisterd naar 
een lied dat aansluit bij het thema in 
het verhaal. Na het lied gaat de 
groep, met de ogen dicht, stap voor 
stap opnieuw door het verhaal heen. 
Er worden vragen gesteld als: Wat zie 
je? Hoe voelt dat voor jou? Welke 

woorden doen iets met/voor jou? 
Door dergelijke vragen kan je op je 
eigen manier aanwezig zijn in het 
verhaal en wordt de persoonlijke 
boodschap in het Bijbelverhaal voor 
jou zichtbaar. Belangstellenden zijn 
welkom op de woensdagen 2 
november en 14 december in het 
Anker aan de Oosteinderweg 273 
achter. De avonden duren van 19.30 
tot 21.00 uur. Voor vragen kan een 
mail gestuurd worden naar secreta-
riaat@cama-aalsmeer.nl of bel/Whats 
app naar Brenda: 06-52067575. Van 
te voren aanmelden via één van deze 
kanalen wordt op prijs gesteld.

Anders Bijbellezen met CAMA

Kennismakingsdienst 
met gratis maaltijd
Aalsmeer - De Aalsmeerse CAMA 
Gemeente nodigt belangstellenden 
uit voor een (hernieuwde) kennisma-
king met de kerk en een gratis maal-
tijd op zondag 6 november in de 
Ankerzaal van de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269. De inloop is om 
16.00 uur. Er wordt uit de bijbel 
gelezen, er is muziek van Bites of 
Music en iemand vertelt een verhaal. 
Tussendoor kan genoten worden van 
een heerlijke maaltijd. Er is plek voor 
veertig personen, weet u van harte 
welkom! Aanmelden kan via secreta-
riaat@cama-aalsmeer.nl of telefo-
nisch via 06-51799722 (Dirk) tot 
uiterlijk donderdag 3 november. 
Kunt deze keer niet? De volgende 
keer is zondag 11 december, zelfde 
plaats, zelfde tijd. 

Aalsmeer – Veel supermarkten doen 
hun best om voedselverspilling en te 
grote voorraden tegen te gaan. Dat is 
goed nieuws voor het terugdringen 
van de voedselverspilling, maar niet 
voor de Voedselbank. De pakketten 
worden kleiner en daardoor moet de 
Voedselbank nieuwe wegen vinden 
om aan voedsel voor klanten te 
komen. Vorige jaren was het inza-
melen van de AH Vega-cadeau-
kaarten van de Postcodeloterij een 
groot succes, vooral dankzij een erg 
actieve vrijwilligster in de gemeente. 
Dat succes wil de Voedselbank Aals-

meer Kudelstaart graag dit jaar 
herhalen. Inwoners die de kaart zelf 
niet aan gebruiken, worden 
gevraagd deze te activeren en te 
doneren aan de Voedselbank. Met 
iedere Vega-cadeaukaart kan voor 
12,50 euro aan goede producten 
gekocht worden. Voor het aanvullen 
van de voedselpakketten is dat erg 
welkom. De geactiveerde (!) kaarten 
voor de Voedselbank inleveren kan 
bij de volgende adressen: Burggrave-
nambacht 1 in Kudelstaart en in Aals-
meer bij Fuutlaan 44, Goudenregen-
straat 29 en Clauslaan 12.

Voedselbank Aalsmeer zamelt 
Vega-cadeaukaarten in 

Aalsmeer - Op 29 oktober, de laatste 
zaterdag van het seizoen, kunnen er 
in museum Historische Tuin weer 
bloemen, planten, verse groenten en 
fruit van de Tuin ‘bij afslag’ worden 
gekocht in de kleinste bloemenvei-
ling van Aalsmeer. De publieke 
veiling start zaterdag om 15.00 uur. 
De veilingmeester legt vooraf uit hoe 
het veilsysteem werkt en vertelt inte-
ressante anekdotes. Voor museum-
kaarthouders, donateurs en kinderen 
tot 12 jaar is de toegang tot het 
museum (en de publieke veiling) 
gratis. De opbrengsten van de veiling 
en het Tuinwinkeltje komen ten 
goede aan het onderhoud van het 
museum.

Genieten van de herfst
Op de Tuin is de herfst gearriveerd, 
met een prachtig pallet aan kleuren, 
zaden en bessen. Kom er dit weekend 
van genieten. In het Tuinwinkeltje zijn 
op dit moment allerlei producten van 
de Tuin te koop, zoals planten, 
groente en fruit, maar ook honing 
van het bijenvolk, Stiense bonen en 
Dahliazaad. Sla je slag tijdens het 
laatste weekend van oktober. 

De Tuin in de winter
Vanaf 1 november is het museum 
gesloten maar de tuinmedewerkers 
en vrijwilligers van de Historische Tuin 
zitten tijdens de wintermaanden niet 
stil. Zij gebruiken de winter voor groot 
onderhoud, zodat de Tuin er volgend 
voorjaar weer mooi bij ligt. Verder 
worden er deze winter meerdere acti-
viteiten georganiseerd zoals een 
viertal �lmavonden voor donateurs 
van de stichting Historisch Aalsmeer, 
de Gouden Knop en de inmiddels 
bekende gezellige kerstmarkt op 9 en 
10 december georganiseerd door de 
dames van de Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia. De veilingzaal en corridor 
zijn het gehele jaar ook te huur voor 
zowel zakelijke als familiebijeenkom-
sten. Kijk voor alle informatie op 
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Zaterdag laatste veiling van het 
seizoen bij Historische Tuin

Aalsmeer – Nu wordt nog gewerkt in 
de Zijdstraat aan het vernieuwen van 
diverse kabels, maar na de feest-
dagen, aan het begin van het nieuwe 
jaar, gaat echt aangevangen worden 
met de zichtbare herinrichting van 
het winkelgebied. De Zijdstraat, 
Punterstraat en het Molenplein 
krijgen een compleet nieuwe en 
moderne uitstraling met mooie 
bestrating, bankjes en veel groen. 
Wat het Molenplein betreft betekent 
dit dat de ‘windroos’ gaat verdwijnen. 
Nu niet gelijk bezwaar gaan maken of 
een protestmars opzetten, want dit 
kunstwerk midden op het plein komt 

terug, alleen als nieuw. De huidige, 
kleine steentjes zijn niet her te 
gebruiken en daarom is gekozen om 
een ‘kopie’ te maken waarbij het de 
intentie is om de huidige molensteen 
weer in het midden te leggen. De 
‘windroos’ schuift misschien iets meer 
op richting korenmolen De Leeuw in 
verband met de mogelijke komst van 
een terras. Het zou toch zonde zijn als 
het kunstwerk niet meer zichtbaar is 
omdat er tafels en stoelen op staan. 
Het bestuur van Stichting Koren-
molen De Leeuw is door de 
gemeente op de hoogte gesteld van 
de vervanging van de ‘windroos’.

Nieuwe windroos op Molenplein 
na herinrichting winkelgebied









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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
27 oktober 2022

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 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

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. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk 
alleen via de website van de gemeente inzien. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te 
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene 
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om 
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toege-
zonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen 
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 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.

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

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 commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende 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.

DE BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Roiniţă V. 08-02-1985 20-10-2022
Sfârlea R. 15-03-1995 20-10-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemo-
tiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. 
Juridische 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) be-
schikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de 
folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Loos B. 03-10-1980 20-10-2022
Spier H.S. 13-03-1983 20-10-2022
Żubrykowska R.M. 13-03-1993 17-10-2022
Van Elderen L.D.L. 13-06-2003 20-10-2022
Van Elderen S.L.B. 10-08-1998 20-10-2022

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

Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijf-
plaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen 
met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het 
is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling bur-
gerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen 
reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor 
beroep vatbare beslissing.

VERGADERING DONDERDAG 3 NOVEMBER

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 3 november 2022, in de raadzaal van het raadhuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 

Tijd agenda- onderwerp
punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Bekrachtigen geheimhouding

  BEHANDELSTUK

20.10 R-2 Programmabegroting 2023 
R-3 Eerste begrotingswijziging 2023 in 

  verband met de verwerking van de 
  College-agenda 2022-2026 

  SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Catharina-Amalialaan 30, 1432 JT, (Z22-083101), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- Rietwijkeroordweg naast 67 (sectie A, nrs. 3445 en 3655), 

(Z22-082897), het aanleggen van een in- en uitrit t.b.v. de 
bereikbaarheid van een parkeerterrein 

- Brazaliëlaan nabij nr. 22 (sectie B, nrs. 10494 en 10496), 
(Z22-082638), het bouwen van een bedrijfsgebouw, het 
plaatsen van een erfafscheiding en handelsreclame en het 
aanleggen van een in- en uitrit 

- Oosteinderweg naast nr. 312 (sectie B, nr. 10477), (Z22-
082652), het bouwen van een woning 

- Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z22-081938), het verande-
ren van de bedrijfsruimte door het verhogen van het dak 

- Oosteinderweg 312, 1432 BD, (Z22-081936), het vervangen 
van de bestaande toegangsbrug 

- Uiterweg 363 ws3, 1431 AK, (Z22-081739), het vervangen 
van de recreatieark door een ark met één verdieping 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 
van de Wabo verlengd:
- Machineweg 33, 1432 EL, (Z22-052015), het legaliseren van 

een verhoogde rookgasafvoer Verzonden: 21 oktober 2022
- Burgmeester Ho�scholteweg/Bielzenpad (kad.perc. C 

7826), (Z22-042424), het bouwen van een bedrijfspand met 
werkplaats en showroom en het aanleggen van een in- en 
uitrit. Verzonden: 24 oktober 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z22-037895), het vervangen van de 

bestaande kas door een nieuw bijgebouw. Verzonden: 20 
oktober 2022

- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-039608), het aanleg-
gen van natuurvriendelijke oevers aan de westzijde van de 
Fortgracht en het realiseren van drie uitzichtpunten op de 
Westeinderplassen vanaf het Forteiland. Verzonden: 19 ok-
tober 2022

- Boomgaard 101, 1432 LD, (Z22-067092), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. Verzon-
den: 18 oktober 2022

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:
- Maarse & Kroon Hof 1, 1431 PB, (Z22-055193), het maken 

van een opbouw op het dakterras, het wijzigen van enkele 
kozijnen en het plaatsen van een berging. Verzonden: 19 
oktober 2022

- Uiterweg, sectie H, nrs. 4000, 3999 en 3908, (Z22-061735), 
het realiseren en uitbreiden van een bijbehorend bouw-
werk. Verzonden: 18 oktober 2022

- Oosteinderweg 313a (sectie G, nrs. 6920 en 6928), 1432 AW, 
(Z22-066555), het dempen van water voor circa 160 m2. Ver-
zonden: 17 oktober 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z22-056312), het uitbrei-

den van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een 
brug (legalisatie). Verzonden: 18 oktober 2022

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 7A , 1431 WC, (Z22-066343), brandveilig gebruik KDV 

Kindkoers. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 27 oktober 2022 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van 
het raadhuis.

- Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-066111), brandveilig ge-
bruik kinderopvang Solidoe. De aanvraag, de ontwerpbe-
schikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 27 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de 
balie bouwen van het raadhuis.

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Surfeiland ter hoogte The Rock, Kerstavond viering op 24 

december 2022, ontvangen op 24 oktober 2022.

COLLECTES

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

COLLECTEVERGUNNING (VERLEEND)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende collectevergunning is verleend: 
- Gemeente Aalsmeer (Z22-078515), collecte Sinterklaasin-

tocht Kudelstaart op 7 november tot 12 november 2022, 
verleend op 19 oktober 2022
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EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Poldermeesterplein 14 (Z22-082760) SJL Haije, ontvangen 

22 oktober 2022

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
- Poldermeesterplein 14 (Z22-082758) SJL Haije, ontvangen 

22 oktober 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z22-081612) Een besloten feest met een 

bandje op 12 november 2022, akkoord 18 oktober 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z22-074310) Kaartleesrit, verzonden 
19 oktober 2022

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De provincie Zuid-Holland en provincie 
Noord-Holland.nemen een eindbesluit over de vergunning-
aanvraag 

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina 
van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

TER INZAGE

t/m 11-11-22 verleende omgevingsvergunning inclusief het 
besluit hogere grenswaarden met daarbij beho-
rende stukken over Verlengde Molenvliegweg 
Aalsmeer en besluit hogere grenswaarden ge-
luid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 (Z20-002569)

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken m.b.t. brandveilig gebruik KDV 
Kindkoers, Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-066343), 

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken m.b.t. brandveilig gebruik kin-
deropvang Solidoe, Machineweg 12, 1432 ET, 
(Z22-066111).

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

WOENSDAG OVAK-SOOS IN 
HET PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Woensdag 19 oktober 
kwamen twintig klaverjassers naar het 
Parochiehuis om een kaartje te leggen 

tijdens de OVAK-soos. Adriaan van der 
Laarse eindigde met 5387 pnt op de 
eerste plaats, gevolgd door Anthonia van 
der Voorst met 5110 en Thea van Aalst 
met 5017 pnt. Hekkensluiter was Julia 

van der Laarse met 3665 pnt. De 
volgende kaartmiddag is woensdag 2 
november. Het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat is open vanaf 13.00 uur. De 
middag is alleen voor leden van de OVAK.

Aalsmeer - Duurzaam, goedkoper en 
sneller bouwen: dat is waar Aalsmeer 
voor wil gaan. Door woningen duur-
zamer te bouwen, kan de bouw-
sector veel bijdragen aan het halen 
van de klimaatdoelstellingen. Hier-
voor is een ‘Convenant Duurzaam 
Bouwen’ gemaakt dat inmiddels al 
door negentig partijen is onderte-
kend. Ook Wethouder Willem Kikkert 
ondertekende het convenant 
namens de gemeente Aalsmeer. 
Wethouder Willem Kikkert: “Met de 
juiste afspraken maken we werk van 
toekomstbestendige woningbouw. 
Dat is niet alleen goed voor onze 
leefomgeving, het is ook goedkoper 
en sneller. Zo bouwen we samen aan 
een prettige plek om te wonen. Voor 
nu en voor de generaties na ons.”

Ambitieuze afspraken
Vanuit gemeenten en markpartijen 
kwam het signaal dat er grote 
behoefte was aan afspraken op het 
gebied van duurzame woningbouw. 
Bijvoorbeeld over circulariteit, 
natuurinclusief bouwen, klimaat-
adaptatie en energiegebruik. 
Provincie Utrecht en MRA hebben 
gehoor gegeven aan deze oproep en 
het convenant vormgegeven. Hierin 
staan ambitieuze afspraken, strenger 
dan de huidige wettelijke normen, 
zodat er sneller, goedkopere en 
duurzame woningen gebouwd 
kunnen worden. Uiteraard in samen-
spraak met vertegenwoordigers van 
bouwbedrijven, ontwikkelaars en 
overheidsinstellingen. Het convenant 
is ondertekend door tientallen 
gemeenten, drie provincies en meer 

dan dertig ontwikkelaars en 
bouwbedrijven.

Convenant als platform
De opstellers van het convenant 
willen dat de afspraken over de 
woningbouwnormen gaan gelden 
als landelijke norm. Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken (waar Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
onder valt) heeft al interesse 
getoond en volgt de uitvoering van 
het convenant nauwgezet. Het 
convenant dient ook als platform 
waarin organisaties elkaar vinden om 
de gemaakte afspraken te vertalen 
naar de praktijk. Het platform, dat 
Toekomstbestendig Bouwen heet, 
wordt ook gebruikt om kennis te 
delen, zodat er geleerd en onder-
zocht kan worden op welke manier 
er nog duurzamer kan worden 
gebouwd. 
Lees meer over het convenant op 
www.toekomstbestendigbouwen.nl.

Gemeente Aalsmeer tekent voor 
duurzame woningen

Wethouder Willem Kikkert tekent het 
convenant ‘Toekomstbestendig 
Bouwen’.

Door: Jan Jacob Krediet Van den Bos

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
begaf ik mij in een mooi pak met 
nette schoenen naar het Psalmen-
concert van ACOV in de Ontmoe-
tingskerk in Rijsenhout. Ik was opge-
togen, psalmen zingen nog steeds in 
mijn ziel en zaligheid rond. Het Psal-
menconcert met de sopraan Tessa 
Maalcke en organist Sander van der 
Houten beloonde de volle kerk met 
het meezingen van vers 1 en 5 van 

Vaughan Williams Psalm 100 als 
opening van dit zo boeiende en 
goed georganiseerde concert. 
Daarna volgden de componisten 
Franck, Blow, Rutter, Goss en 
Mendelssohn, welke werken met 
verve werden gezongen en de 
sopraan Tessa een volle mooie klank 
produceerde en zij het koor in 
dialoog opjoeg tot grote betrokken-
heid met klank, kleur en tekst de 
basis voor het elk lied, de woorden, 
de boodschap. De orgelsolo’s waren 

Psalmenconcert van ACOV: Een 
warm bad en veel gratis energie

betoverend verrassend en wat graag 
had ik ook het voetenwerk van de 
zeer getalenteerde Sander willen 
zien. De beeldschermen betrokken je 
bij alle blinde hoeken, maar 
schermden helaas wel de vertalingen 
dusdanig af, dat ik spijt had mijn 
eerste multi-vocale bril nog niet 
opgehaald te hebben. Dirigent 
Danny Nooteboom leidde het geheel 
stevig en overtuigend in een 
programma dat de wat verkleinde 
Aalsmeers Christelijke Oratorium 
Vereniging door corona en long-
covidklachten desalniettemin daad-
krachtig vertolkte en doelgericht de 
kracht van het geloof in hun zang 
bevestigend overbracht op het 
aandachtige luisterende publiek. Na 
Psalm 42, een zeer gevarieerd werk 
van Felix Mendelssohn Bartholdy, 
was ik zo verkwikt, dat ook mijn 
stembanden smachten te mogen 
zingen. Een laatste Psalm met ons 
samen als concertpubliek, zou de 
kers zijn voor mij op deze concert-
taart. Maar het terechte eenmalige 
applaus bracht mij geen echte teleur-
stelling en ik applaudisseerde met 
een ‘bravo’ van harte mee in de 
wetenschap, dat het Psalmenconcert 
mij uiteindelijk een warm bad had 
gegeven en heel veel gratis energie!

Aalsmeer – Kazerne Aalsmeer is op 
zoek naar nieuwe collega’s. Woon of 
werk jij in Aalsmeer of Kudelstaart en 
wil jij ook wat betekenen voor de 
veiligheid in jouw gemeente? Kom 
dan woensdag 9 november naar de 
informatieavond in de kazerne aan 
de Zwarteweg 77. Kazerne Aalsmeer 
is een ‘vrijwillige’ kazerne, dat bete-
kent dat als je ‘pieper’ gaat alle 
beschikbare vrijwilligers hun gewone 
werk staken, snel naar de kazerne 
gaan om uit te rukken en hun brand-
weertaak gaan uitvoeren. Dat kan 
zijn een brand blussen, maar ook 
hulpverlening bij een ongeval.

Vrijwillig betekent overigens niet dat 
jij je voor niets inzet. De vrijwillige 
brandweerleden worden betaald 
voor de uren die zij inzetten of een 
opleiding volgen en wanneer er 
geoefend wordt. Je ontvangt een 
vergoeding per uur en je krijgt een 
volledige opleiding. Ben jij een team-
speler en wil je meer doen voor Aals-
meer en Kudelstaart? Kom dan naar 
de informatieavond op 9 november. 
Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 
19.45 uur. Gaarne wel vooraf 
aanmelden via www.brandweer.nl 
(amsterdam-amstelland, kazerne 
Aalsmeer) of bel 020-5556040.

Informatieavond Brandweer 
voor nieuwe collega’s

Aalsmeer – De commissievergadering 
Ruimte van dinsdag 25 oktober is 
komen te vervallen. Aan het raads-
voorstel ‘Bestemmingsplan Greenpark 
Aalsmeer Deelgebied 2 West’ wordt 
momenteel nog aan gewerkt. Daarom 
is het nog niet geschikt om te bespre-
king in de vergadering. Het andere 
agendapunt van die avond ‘Motie D66 
bevriezing logistieke bedrijven’ is 
verschoven naar de gezamenlijke 
commissievergadering vanavond, 
donderdag 27 oktober. De agenda’s 
van beide commissies zijn 
samengevoegd.

Metropoolregio
Allereerst wordt gesproken over activi-
teiten van de gemeente in regionaal 
verband. Een aantal taken (onder 
andere GGD, Veiligheid en Vervoer) 

voor de gemeente wordt op regionaal 
niveau uitgevoerd. Zodoende dient de 
gemeenteraad te besluiten of de 
meerjarenbegroting 2021-2024 van de 
Metropoolregio Amsterdam en de 
begroting 2023 en actualisatie begro-
ting 2022 van de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland kunnen 
worden goedgekeurd. De commissie 
geeft hierover eerst een advies alvo-
rens het voor besluitvorming naar de 
raadsvergadering van 10 november 
gaat.

Logistieke bedrijven
Daarna is er ruimte op de agenda om 
moties te bespreken die de fracties 
willen indienen tijdens de behande-
ling van de programmabegroting 2023 
op 3 november aanstaande. Tot slot 
wordt de motie van D66 besproken 

Commissie vergadert over moties 
en regionale activiteiten 

waarin het college wordt verzocht om 
een verordening aan de raad voor te 
leggen die het vestigen van nieuwe 
verkeersbelastende logistieke 
bedrijven binnen Aalsmeer (tijdelijk) 
verbiedt. De uitzondering is voor 
nieuwe logistieke bedrijven die zich 
vestigen op een plek waar ze directe 
toegang tot de N231 (Legmeerdijk) 
hebben of met minimaal vier rijstroken 
in directe verbinding met de N201 
staan. De volledige agenda inclusief de 
bijbehorende agendastukken zijn te 
vinden op de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl (commis-
sievergadering bekijken of terug-
kijken). Hier is ook de vergadering 
vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen 
of achteraf terug te kijken. De vergade-
ring is overigens openbaar, publiek is 
welkom in de raadzaal. Wie de 
commissie overwegingen wilt 
meegeven over onderwerpen die op 
de agenda staan, kunnen deze schrif-
telijk sturen naar gri�e@aalsmeer.nl.
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AGENDA

DONDERDAG 27 OKTOBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

* Expositie ‘Beyond Nature’ in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open: donderdag 
t/m zondag 13 tot 17u. Tot en 
met 6 november.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

*  Inloopspreekuur Testament en 
Uitvaart in bibliotheek, Markt-
straat van 15 tot 17u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in raadhuis 
vanaf 20u.

VRIJDAG 28 OKTOBER:
* Expositie ‘Helden in de Jeugd-

zorg’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: vr. t/m zo. 14-17u. 

* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Speelavond bij dartclub Poel’s 
Eye in Proosdijhal, Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u.

ZATERDAG 29 OKTOBER:
* Plantenverkoop Ti�o huis-aan-

huis en verkoop bij Praamplein, 
Hoogvliet Aalsmeerderweg en 
Winkelcentrum Kudelstaart.

* Crash Museum in Aalsmeerder-
brug open10.30 tot 16.30u. 
Zaterdag lezing over Henriëtte 
Pimentel om 11u. en 13u.

* Halloween in Centrum met 
speurtocht, knutselen, spelletjes 
en muziek van 12 tot 16u.

* ‘King of the Court’, volleybaltoer-
nooi voor scholen in Proosdijhal 
Kudelstaart van 13 tot 17.30u.

* Laatste dag met veiling om 15u. 
op Historische Tuin, ingang 
Praamplein, open 10-16.30u.

* Kinderconcert ‘In de Soep’ door 
Aalsmeers Harmonie van 15.30 
tot 16.30u. en vanaf 20u. Dona-
teursconcert. Beiden in The 
Beach, Oosteinderweg 247a.

* Halloweenparty voor kinderen 
(onder begeleiding) in Dorps-
huis Kudelstaart van 16 tot 20u.

* Thin Lizzy Undercover in The 
Shack, Oude Meer v/a 16u.

* Toneel De Rijzenspelers ‘In voor- 
en tegenspoed’ in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20.15u. Ook op 
4 en 5 november.

* Optreden Lifeblood in café 
Joppe, Weteringstraat, 21.30u.

* Après Ski met Meezingteam in 
de Gouwetéén, Dreef v/a 22u.

ZONDAG 30 OKTOBER:
* Poppenkastvoorstelling ‘Boeken-

wurm’ bij kinderboerderij Boe-
renvreugd om 11, 13, 14 en 15u.

* Watertoren open voor publiek 
van 13 tot 17u.

* Zondag met Bob met Cor Bakker 
en Glen Campbell in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.

* Cd-presentatie en optreden Old 
School Band in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 15.30u.

* Boys Named Sue in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer, 16u.

* Opening tentoonstelling Aals-
meers Schilders Genootschap bij 
Cultuurpunt, Marktstraat van 16 
tot 17.30u.

MAANDAG 31 OKTOBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

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

* Wijkoverleg Stommeer in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 20u.

* Bewonersoverleg Kudelstaart in 
‘t Dorpshuis vanaf 20u.

DINSDAG 1 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u.

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

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

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

WOENSDAG 2 NOVEMBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

rina Amalialaan vanaf 9.30u.
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Ko�e-inloop in De Spil, Kudel-
staart, 10 tot 11.30u.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

* Allerzielen in bibliotheek met 
o.a. workshop voor kinderen, 
van 14 tot 18u.

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

DONDERDAG 3 NOVEMBER:
* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 

Kudelstaart, 10 tot 12u. Iedere 
eerste donderdag van de 
maand. 

* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

* Klaverjassen bij Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

* Dialezing over Zuid-Afrika en 
Namibië bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer v/a 20u.

* Keezen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.

VRIJDAG 4 NOVEMBER:
* Kudelstaartse kienavond in het 

Dorpshuis vanaf 20.30u.

ZATERDAG 5 NOVEMBER:
* Schrijversparade met lees- en 

doe-activiteiten voor jong en 
oud in Bibliotheek, Marktstraat 
van 11 tot 17u.

* Revue ‘Waar de wind waait’ in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u. 
Ook op 18 en 19 november.

Aalsmeer - Zondag 30 oktober Jazz 
in Bacchus met dit keer een 
bijzonder optreden van de Old 
School Band. De band van Marnix 
Busstra bestaat intussen alweer bijna 

10 jaar, het was dus hoog tijd voor 
een tweede album. De titel van dit 
album is ‘Casual Chic’ en de 
CD-presentatie kan natuurlijk maar 
op éen plek worden gedaan: In 

CD-presentatie en optreden Old 
School Band in Bacchus

cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat! Want de naam van de Old 
School Band is ontleend aan de 
gemeenschappelijke Aalsmeerse 
wortels van de oprichters van de 
band, gitarist Marnix Busstra en 
bassist Norbert Sollewijn Gelpke. Nu 
behoren ze met Eric van de Boven-
kamp (keyboard) en Mark Stoop 
(drums) al jaren tot de top van 
Nederland. Niemand minder dan 
Marnix’ echtgenote Karin Bloemen 
zal die middag in Bacchus het eerste 
exemplaar van de CD ‘Casual Chic’ 
aan de band overhandigen en ze 
heeft beloofd een of twee nummers 
mee te zingen. “Maar”, zo benadrukt 
ze. “Het is natuurlijk het concert van 
de Old School Band!” Aanvang 
zondag is 15.30 uur, zaal open vanaf 
15.00 uur. Ga voor tickets à 15 euro 
naar de KCA Ticketshop via de 
website van de Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer: www.skca.nl. Er is 
ook kaartverkoop aan de zaal, zolang 
de voorraad strekt. Adres: Gerbe-
rastraat 4. 

Aalsmeer - Op zaterdag 19 november 
verzorgt de Jostiband vanaf 20.00 uur 
een optreden in de Bloemhof aan de 
Hornweg. Mis het niet! Een feest om 
mee te maken en tegelijkertijd goede 
doelen steunen. Het Jostiband Orkest 
is internationaal gezien het meest 
bekende orkest voor mensen met een 
verstandelijke beperking en speelde 
in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, 
Israël, Duitsland en vele andere 
landen. Waar de Jostiband komt, is 
het een feest. Het orkest treedt maar 
een paar keer per jaar op in Neder-
land, dus dit optreden in Aalsmeer is 

bijzonder voor de regio. Het concert 
wordt georganiseerd door Rotary 
AMU een steunt verschillende goede 
doelen. Er worden bewoners van 
instellingen in de regio uitgenodigd 
om het concert bij te wonen. Naast 
het steunen van de Jostiband zal ook 
een donatie worden gedaan aan Help 
ons helpen 0297 en stichting Kolewa. 
Kaarten kosten 25 euro per persoon, 
inclusief een drankje tijdens de pauze, 
en zijn verkrijgbaar via: www.rotary.
nl/aalsmeermijdrechtuithoorn/josti-
band. Bedrijven kunnen dit initiatief 
ondersteunen door een sponsor-

Optreden Jostiband Orkest in 
de Bloemhof

pakket te kopen. Op de website van 
de Rotary Aalsmeer, Mijdrecht, 
Uithoorn staan de mogelijkheden of 
stuur een mail naar: rotaryamu@
gmail.com. Mis het niet en koop 
kaarten voor dit unieke evenement!

Kaartverkoop gestart voor revue 
‘Waar de wind ons brengt’

De dansgroep van de Kudelstaartse revue ‘Waar de wind ons brengt’.

Kudelstaart - Toneelvereniging 
Kudelstaart speelt met trots dit 
najaar weer een doldwaze, zelfge-
schreven revue ‘Waar de wind ons 
brengt’. Tijdens deze avond vol afwis-
seling van dans, zang en komische 
sketches belanden de kijkers samen 
met de crew het ene moment op de 
Zaanse Schans en zijn op het andere 
moment toeschouwer van een bonte 
avond op de camping waar van alles 
in de soep lijkt te lopen. Kortom: een 
ongedwongen avond uit waar jong 
en oud zich zal weten te amuseren. 
De dansgroep bij de Toneelvereni-
ging is een afvaardiging van Black-
bird Dance Centre en bestaat uit zes 
enthousiaste dames die een super 
to�e choreogra�e hebben bedacht 
passend bij hetgeen er verder op 
toneel gepresenteerd wordt. De 
speelavonden zijn zaterdag 5, vrijdag 
18 en zaterdag 19 november en 
beginnen om 20.00 uur in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Na a�oop is er 
ruimte voor een drankje aan de bar. 
Kaarten kosten 12,50 euro per stuk 
en zijn te reserveren via www.toneel-
verenigingkudelstaart.nl en te koop 
bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en 
Slijterij Van Lammeren in Kudelstaart. 
Bij de verkooppunten wordt 
gevraagd om contant en gepast te 
betalen. Tijdens de feestelijke 
première avond op 5 november 
wordt het publiek extra in de watten 
gelegd en is er een fraaie prijs te 
winnen. Wacht niet te lang met de 
aanschaf van kaarten, want voor u 
het weet zijn de voorstellingen 
uitverkocht!

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Nieuw:
Klassieke gitaren

(diverse kleuren)

Tip:
Nieuwe 

gitaarbanden >

>
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Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 29 
oktober weer een liveband in café 
Joppe. Deze keer de beurt aan de 
band Lifeblood. Aanvang rond 21.30 
uur en natuurlijk is de entree gratis. 

Lifeblood is een band die bestaat uit 
vijf enthousiaste jongens: Daaf Beuse 
(zang en gitaar), Joris Leegwater 
(leadgitaar), Yordi Paul (basgitaar), Gijs 
Oliemans (toetsen en gitaar) en Stefan 

Lifeblood zaterdag live in Joppe

Emmelot (drums). De jongens komen 
uit Uithoorn en Aalsmeer en zijn in 
2020 begonnen met het schrijven en 
opnemen van eigen muziek. Life-
blood haalt zijn inspiratie uit grote 
namen binnen de rockgeschiedenis, 
zoals Pink Floyd, The Beatles en Pearl 
Jam, maar ook uit nieuwere bands als 
The Arctic Monkeys en Muse. Alle 
muziek die de band heeft gemaakt is 
opgenomen in een eigen geïmprovi-
seerde studio en zelf geproduceerd. 
Tot nu toe zijn er drie singles, een EP 
en een videoclip uitgebracht. Verder 
heeft Lifeblood de Popprijs van 
Amstelland 2022 gewonnen. De 
nummers van Lifeblood vallen alle-
maal binnen het rock-genre en zitten 
vol energie. De band treedt regel-
matig op in poppodia in de regio 
Amstelland en aanstaande zaterdag 
dus in Joppe in de Weteringstraat. Amstelland - Nederland Leest is één 

van de grootste jaarlijkse nationale 
leescampagnes waar Bibliotheek 
Amstelland aan meedoet. Van 1 tot 
en met 30 november leest heel 
Nederland hetzelfde boek en gaat 
hierover met elkaar in gesprek. Het 
thema van Nederland Leest is dit jaar 
‘Oud worden, jong blijven’. Biblio-
theek Amstelland zet trouwe leden 
en bezoekers tijdens Nederland Leest 
in het zonnetje door ze het boek 
‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne 
Keuls cadeau te doen. Deelnemende 
scholen geven het boek van Neder-
land Leest Junior ‘de regels van drie’ 
van Marjolijn Hof cadeau aan leer-
lingen. Tijdens Nederland Leest 
worden ook diverse activiteiten geor-
ganiseerd in de bibliotheken in 
Amstelland.

Schrijversparade
Op zaterdag 5 november is een 
bezoekje aan de Bibliotheek Aals-
meer zeker de moeite waard, want 
die dag staat in het thema van de 
Schrijversparade. Het is een dag vol 
taal, poëzie, verhalen, workshops, 
interviews, muziek en poppenkast 
voor jong en oud. De schrijverspa-
rade is van 11.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Literair Café 102
Dinsdag 8 november vind een 
nieuwe editie van Literair Café 102 
plaats, met Yvonne Keuls in Biblio-
theek Amstelveen Stadsplein waar ze 
een voorstelling geeft over haar boek 
‘Mevrouw mijn moeder’. Meer infor-
matie is te vinden op de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl

Nederland Leest in Bibliotheek

Tijdens de Schrijversparade in Bibliotheek Aalsmeer verzorgt Gerard Zelen de 
poppenkastvoorstelling ‘De Boekenwurm’.

Oude Meer - Zaterdagmiddag 29 
oktober staan er vier top muzikanten 
klaar om undercover te gaan in een 
mega-vette Thin Lizzy tribute. Thin 

Lizzy is een van de beste bands ooit uit 
de rockgeschiedenis met topsongs als 
The boys are back in town, Jailbreak en 
Dancing in The Moonlight. Een geniale 

Thin Lizzy undercover en Boys 
Named Sue in The Shack

ode aan deze Ierse Rockband met 
Henk Wesselink op zang en bas, Mick 
Hup op gitaar, Sheldon Yung op gitaar 
en Ymte Koekoek op drums. Ze rocken 
als een malle, wederom een regel-
rechte aanrader! Showtime om 16.00 
uur, entree 15 euro. En zondagmiddag 
30 oktober brengt Boys Named Sue 
een tribute to Mister Johnny Cash. 
Zowel jong als oud kunnen nummers 
van deze legende meezingen, en zo 
wordt elk ‘Boys named Sue’ optreden 
een groot feest. Een ingespeeld gezel-
schap van vijf geweldige muzikanten 
laten alle facetten van Johnny Cash 
horen. Aanvang 16.00 uur, entree 15 
euro. Reserveren voor concerten is niet 
verplicht maar wel mogelijk: Stuur dan 
even een mail naar info@the-shack.
info. Alle verdere informatie en het 
volledige programma is te vinden op: 
www.the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 
oktober trad de rockband Wildcat op 
in café De Gouwetéén. Wildcat stak 
zijn klauwen uit en greep het publiek 
bij de keel en het werd een zinderend 
optreden. Vele bekende rockklassie-
kers van onder andere de Stones, 
Status Quo en David Bowie passeerden 
de revue en werden afgewisseld met 
eigen nummers die goed aansloten 
met de covers. Wildcat bestaat uit de 

Aalsmeerder Rein op zang en gitaar, 
Alex Vermeulen uit Haarlem op 
toetsen, Michael de Wit uit Amsterdam 
op basgitaar en Ron Schlesinger uit 
Amstelveen op drums en zang. Het 
publiek vermaakte zich goed, er werd 
gedanst en de wilde katten gingen net 
zoals iedereen tevreden naar huis. 
Remco van De Gouwetéén zoekt nog 
naar meer bandjes die willen 
optreden: Bel 06-30726169.

Gezellig optreden van Wildcat

Aalsmeer - Zaterdag 22 oktober heeft 
wethouder Bart Kabout van jeugd-
zaken de tentoonstelling ‘Helden in de 
Jeugdzorg’ in het Oude Raadhuis o�-
cieel geopend. Met deze tentoonstel-
ling laten kunstenaar Jennifer Berg-
kamp en fotograaf Erik de Rijk met 
pasteltekeningen, foto’s en indrukwek-
kende verhalen de bezoekers ervaren 

dat er ook heel veel goed gebeurt 
door de vele jeugdprofessionals, die 
zich dag in dag uit met hart en ziel 
inzetten voor kinderen en jongeren 
die hulp nodig hebben. De tentoon-
stelling bekijken kan tot en met 27 
november iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur in 
het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.

Tentoonstelling ‘Helden in de 
eugd org  officieel geopend

Aalsmeer - Op zondag 30 oktober van 
16.00 tot 17.30 uur opent cultuurpunt 
Aalsmeer de deuren voor een tentoon-
stelling van Het Aalsmeer Schilders 
Genootschap (ASG). Dit vindt plaats in 

de foyer van De Oude Veiling alwaar 
het ASG exposeert met nieuwe werken 
van acryl en olieverf. Het ASG bestaat 
uit amateur schilders en tekenaars die 
in groepsverband samen tekenen en 

Tentoonstelling van Aalsmeers 
Schilders Genootschap

Werk uit de tentoonstelling van het ASG. Foto: Cultuurpunt Aalsmeer

Foto: Gemeente Aalsmeer

schilderen. Buiten de tentoonstelling 
in De Oude Veiling worden er door het 
jaar heen meer momenten en exposi-
ties georganiseerd door het ASG. 

Kennismaken en workshop
Op de woensdagen wordt er vrij 
gewerkt, waarbij de gevorderden hun 
kennis graag delen. Dit vindt plaats op 
de woensdagavonden van 19.30 tot 
22.00 uur bij het Cultuurpunt in de 
Marktstraat 19. Schilder of teken je zelf 
en lijkt het je leuk om dat samen met 
anderen te doen? Je bent welkom op 
een woensdagavond. En op 11 
december tussen 14.00 en 16.00 uur 
organiseert het ASG een workshop 
voor iedereen die wil schilderen en 
tekenen. Dit gebeurt in een gezellige 
en ontspannen sfeer. Lid te worden 
van het Schilders Genootschap of 
graag meer informatie? Neem dan 
contact op met Angelique Schouten 
(voorzitter) via 06-40639172 of met 
Henny Jonker (secretaris) via 
06-10235858.

Aalsmeer - Verlies van een partner is 
erg ingrijpend. Ook langere tijd na het 
overlijden van een partner kan het nog 
moeilijk zijn om het verlies te 
aanvaarden en de draai weer te vinden. 
Het uitwisselen van ervaringen met 
anderen geeft dan herkenning en 
steun. Voor inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart die, minimaal zes maanden 
geleden, hun partner hebben verloren 
start in november een training Verlies 
en Verdriet. In de groep is er ruimte om 
verlieservaringen te delen en te kijken 
hoe u opnieuw zin en invulling aan uw 
leven kunt geven. Onderwerpen die 

aan bod komen zijn onder andere het 
overlijden, emoties rondom het verlies, 
omgang met de omgeving, verande-
ringen in het dagelijks leven, herinne-
ringen aan de overleden partner, ritu-
elen en opnieuw betekenis geven aan 
uw leven. Er zijn zes wekelijkse bijeen-
komsten op woensdagmorgen van 9.30 
tot 11.00 uur. Bij minimaal acht deelne-
mers gaat de training van start. Vooraf-
gaand vindt een intakegesprek plaats. 
Neem voor meer informatie of aanmel-
ding contact op met Participe Amstel-
land, team Aalsmeer via 0297 326670 of 
per mail: team.aalsmeer@participe.nu 

Omgaan met verlies en verdriet
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Aalsmeer - Kennismaken met de 
wethouders Willem Kikkert en Dick 
Kuin kan tijdens het Wijkoverleg 
Stommeer op maandag 31 oktober. 
Kikkert heeft de portefeuilles Wijkge-
richt werken, Participatie, Zorg, 
Wonen en Volkshuisvesting. Kuin 
heeft de portefeuilles Schiphol, 
Openbare ruimte, Wegen, Verkeers-
maatregelen, Verkeer en vervoer, 
Parkeren en Speelplaatsen. Het wijk-
bestuur heeft recent een oproep 
gedaan om ter voorbereiding vragen 
in te zenden. Daar is gevolg aan 
gegeven. De vragen zijn inmiddels 
onder de aandacht van de wethou-
ders gebracht en zijn tijdens het wijk-
overleg de gespreksonderwerpen. 
Voor de duidelijkheid de wethouders 
zijn aanwezig als toehoorder.
Het wijkbestuur heeft verder een 
aantal actuele ontwikkelingen op de 

agenda gezet, zoals: Laatste ontwik-
kelingen werkgroep Seringenpark en 
werkgroep Het groene lint. Bewo-
nersinitiatief Speelplaats voor 
iedereen bij de Clematisstraat, 
overleg bewonerscommissie Stom-
meer met Woningcorporatie Eigen 
Haard en berichten van de politie, de 
wijkagent (onder voorbehoud). 
Het wijkoverleg Stommeer op 
maandag 31 oktober begint om 
20.00 uur en is in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Ko�e en 
thee staat klaar.Voor informatie of 
opgave van vragen kan contact 
opgenomen worden met het wijkbe-
stuur per mail: wrstommeer@gmail.
com, of telefonisch via 06-20144253. 
Heeft u een idee of initiatief voor de 
straat of buurt? Laat het weten. 
Mogelijk kan deze gerealiseerd 
worden.

Kennismaken met wethouders 
tijdens wijkoverleg Stommeer

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Zo’n weekje ‘back to 
basic’ brengt ook nieuwe inzichten. 
We weten nu dat tamme kastanjes 
po�en niet de moeite waard is. Een 
zak vol geraapt, gewassen, allemaal 
op de kop ingekruist en toen op het 
rooster gelegd boven het kampvuur 
dat manlief speciaal voor dat doel 
had opgestookt. Bijkomend nadeel 
is dat de hele dag en de verdere 
week het liedje ‘chestnuts roasting 
on a open �re’ van Nat King Cole 
door mijn hoofd speelde. Aan de 
hand van die song had ik op Internet opgezocht hoe het moest, kastanjes 
po�en. Maar zelfs met een �inke klont boter erop blijft het een melige 
hap. En ik zat gelijk onbedoeld in de kerstsfeer terwijl het nog volop 
herfst was, met ronduit zomerse temperaturen. Die combinatie zorgde 
ook voor een vreemd natuurverschijnsel: een invasie van lieveheers-
beestjes. Met honderden tegelijk stoven ze op ons af. Landden op mijn 
gezicht, achter mijn zonnebril en zochten verder hun heil binnen, wat niet 
lukte, want wij hebben een gedegen hordeur in de camper zitten. Dat 
gold niet voor onze buren. Bij de caravan tegenover ons hoorden we 
verbaasde kreten. Duizenden lieveheersbeestjes zaten in de voortent, 
tussen de ramen en binnen tegen het plafond geplakt. Paniek alom. Wel 
een uur lang heb ik de stofzuiger gehoord, wat ik ook weer zielig vond, 
want het ziet er eigenlijk heel gezellig uit, zo’n golf rood met zwarte 
stippen. Ik realiseerde mij gelijk hoe bepalend kleur is, want zo’n lieve-
heersbeestje is ook niet meer dan een torretje, maar stel nou dat ze niet 
rood maar zwart waren geweest, dan had ik gillend weggelopen. Nu 
dacht ik: ach, best schattig. Manlief dacht dat natuurlijk niet en bezemde 
ze resoluut tussen de rubber strips van deuren en ramen vandaan. Maar 
gelukkig niet in de stofzuiger.

Gas en gras
Terwijl wij aan het nazomeren waren, beheerde oudste dochter thuis het 
fort. Dat was ook een uitdaging, want er werd juist die week een nieuwe 
gasaansluiting gelegd. Ze zaten gelijk vier dagen in de kou en konden 
niet douchen. Dochter had aan de deur een Babylonische spraakverwar-
ring met een van de werkers. “U komt voor het gas?” “Nee, ik kom voor het 
gras.” “Gras? Wij wachten juist op het gas dat weer aangesloten zou 
worden.” “Maar ik heb net een zak graszaad gekocht om in te zaaien.” 
Verbazing alom. Het klopte allebei. Het hele project had de voortuin 
dusdanig vernield dat nieuw gras geen overbodige luxe was. En dat gas 
kwam uiteindelijk ook, al duurde dat even. Om weer even luxe te kunnen 
douchen en lekker op te warmen – en natuurlijk ook om met ons bij te 
praten- zetten dochter en schoonzoon een paar dagen later hun 
kampeerbus naast die van ons en schoven aan bij het kampvuur. ’s 
Morgens bij het ontbijt kwamen we nog een verdwaald lieveheersbeestje 
tegen op de jampot. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Invasie

Kudelstaart - Op maandag 31 
oktober om 20.00 uur organiseert de 
Dorpsraad Kudelstaart weer een 
Bewonersoverleg in Dorpshuis Het 
Podium. Het laatste bewonersoverleg 
dateert al weer van een half jaar 
geleden. Het wordt dus hoog tijd u 
bij te praten over de ontwikkelingen 
in het mooie Kudelstaart. Wat staat er 
op de agenda? Uiteraard de stand 
van zaken van het bestemmingsplan 
Westeinderhage. En er is nog een 
bouwplan dat de naam van de West-
einder draagt, namelijk Residence 
Westeinder, ook hier wordt over 
gesproken. Een ander punt is de 
tweede supermarkt? Komt die er nu 
of toch weer niet? En hoe zit het nu 
met de planning van de dijkverzwa-
ring van de Kudelstaartseweg? Kan 

het verkeer er dan nog langs of moet 
alles over de Mijnsherenweg, waar ’s 
ochtends in de spits nu al een �le 
staat? Het bestuur wil inwoners 
eveneens informeren over het groen-
onderhoud (of het achterwege 
blijven daarvan) en enkele verkeers-
kundige knopen, die moeten worden 
doorgehakt, bespreken. Tot slot de 
laatste stand van zaken van de te 
renoveren speeltuintjes. Uiteraard is 
het bestuur ook benieuwd van wat u 
is opgevallen en die wellicht 
aanhangig gemaakt moeten worden 
bij de Gemeente Aalsmeer. Uiteraard 
zijn de gemeenteraadsleden van 
diverse partijen met een luisterend 
oor aanwezig. Voldoende bespreek-
punten voor een bezoek aan het 
Dorpshuis komende maandag! 

Bewonersoverleg in Kudelstaart

Coaching en mode op 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Twee prachtige jonge 
dames schuiven aan tafel bij ‘Echt 
Esther’ vanavond, donderdag 27 
oktober, om 19.00 uur. Melisa Monti, 
creative coach en illustratrice en Juul 
Falkenström. Deze VWO scholiere 
doet haar pro�elwerkstuk over duur-
zame mode. 

‘Nederlandse Top 10’ zaterdag
Vanwege de live uitzending van de 
Radio Aalsmeer Top 100 wordt de 
uitzending van de ‘Nederlandse Top 
10’ eenmalig verschoven naar de 
zaterdagmiddag. Tussen 14.00 en 
15.00 uur presenteert Meindert van 
der Zwaard het muzikale overzicht 
van de tien populairste en meest 
succesvolle Nederlandse producties 
uit de hitparade van vandaag.

Fien bij ‘Door de Mangel’
Iedere maandagavond wordt om 
19.00 uur een Aalsmeerder of Kudel-
staarter gemangeld. In uitzending 
361 ontvingen Mylène en Elbert 
maandag de muzikale kweker André 
Alderden. Natuurlijk is André ook op 
zoek gegaan naar een opvolger voor 
komende maandag 31 oktober. Dan 
komt Fien Eveleens-Van Andel. Zij is 
een makkelijke prater, actief in de 
politiek en zingt graag. De vraag van 
André is dan ook of zij wel eens in 
een groot koor had willen zingen.

Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

Fien Eveleens-Van Andel maandag te 
gast bij ‘Door de Mangel’.

Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober 
geeft Aalsmeers Harmonie twee 
concerten in the Beach. ’s Middags is 
er het ‘Concert in de soep’, speciaal 
voor kinderen en ‘s avonds staat het 
donateursconcert voor alle muzie-
kliefhebbers op het programma. Ook 
hier is het thema ‘Natuurlijk’. Het 
belooft een muzikale dag te worden!

Kinderconcert
Het thema van de Kinderboeken-
week was Gi-ga groen. En dat vraagt 
om een muzikale middag met een 
schoon en groen verhaal! Tijdens het 
kinderconcert vertelt Lars Veenhof 
(leraar op IKC Triade) een verhaal van 
Superju�e. Aalsmeers Harmonie 
maakt daarbij muziek. Natuurlijk 
ontbreekt de hit Gi ga Groen van 
Kinderen voor Kinderen niet! Het 
wordt een leuk en toegankelijk 
concert voor kinderen vanaf ca 5 jaar. 

Het concert start om 15.30 uur en 
duurt een uurtje. Kaartjes kosten 5 
euro en zijn te koop via www.aals-
meersharmonie.nl/ticketshop of aan 
de deur. 

Donateursconcert
Om 20.00 uur begint vervolgens het 
jaarlijkse donateursconcert onder 
leiding van dirigent Maron Teerds. 
Op het programma staan veel 
verschillende stukken, die een link 
hebben met de natuur. Denk aan The 
Four Seasons, Clouds en Noah’s Ark. 
Ook een avond genieten van mooie 
muziek? Kom dan aanstaande 29 
oktober om 20.00 uur naar The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a en koop 
alvast voordelig kaartjes (10 euro per 
stuk) online via www.aalsmeershar-
monie.nl/ticketshop. Kaarten zijn ook 
te koop aan de deur, dan voor 12,50 
euro per stuk. 

Zaterdag 2 concerten Aalsmeers 
Harmonie in The Beach

Populairste 
100 platen op 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De honderd popu-
lairste platen volgens de Aals-
meerse radio-luisteraar zijn 
bekend. De Radio Aalsmeer Top 
100 is een diverse lijst geworden, 
met nummers uit zeven verschil-
lende decennia en in zes 
verschillende talen. Er is voor 
ieder wat wils. Zondag 30 
oktober start om 12.00 uur de 
marathon-uitzending met de 
nummer 100: ‘Het is Nog Niet 
Voorbij’ van Gerard Joling. Via 
DJ’s Robert Arendse en Lianda 
van der Schilden, Stevan van der 
Voet en Frederik Tijssen, Rinus 
en Talitha van Itterzon, Lennart 
Bader en Eric Spaargaren, wordt 
de lijst uiteindelijk afgesloten 
om 22.00 uur met Meindert van 
der Zwaard en Marion Geisler. 
Nu al nieuwsgierig naar de 
eerste 90 nummers? Kijk dan op 
radioaalsmeer.nl/programma/
radio-aalsmeer-top-100.

Aalsmeer - Het zelf opwekken van 
duurzame energie met zonnepanelen 
is een goede manier om uw huis te 
verduurzamen. En door zelf energie 
op te wekken, bespaart u op uw ener-
gierekening. Er zijn veel bedrijven die 
zonnepanelen aanbieden. Het kan 
daardoor lastig zijn om een goede 
keuze te maken. Om u hierbij te 
helpen, start de gemeente Aalsmeer 
dit najaar een collectieve inkoopactie 
zonnepanelen. De actie is opgezet in 
samenwerking met het Regionaal 
Energieloket. Technische specialisten 
van Regionaal Energieloket hebben 
verschillende installateurs in de regio 
gevraagd om een aanbod voor de 
actie te doen. Op basis van prijs, 
kwaliteit en ervaring is de beste 
installateur gekozen die de installa-
ties van zonnepanelen in deze actie 
gaat uitvoeren. “Zonnepanelen zijn 
een slimme en goede investering. Ze 
wekken duurzame energie op wat 
goed is voor het milieu, en zijn goed 
voor de portemonnee. Maar voor veel 
mensen is het aanscha�en van 
zonnepanelen ingewikkeld en tijdro-
vend. Om het voor inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart makkelijker 
te maken organiseren we deze 
groepsaankoop met een kwalitatief 

goed aanbod tegen een scherpe 
prijs”, aldus wethouder Willem Kikkert 
van Duurzaamheid. 

Online informatiebijeenkomst 
Ter voorbereiding op de actie wordt 
op dinsdagavond 8 november een 
online informatiebijeenkomst geor-
ganiseerd. Inwoners kunnen zich 
aanmelden via www.regionaalener-
gieloket.nl/aalsmeer. Tijdens deze 
informatiebijeenkomst wordt uitleg 
gegeven over de zonnepanelenactie. 
Ook kunnen inwoners hun vragen 
stellen aan de gemeente, het Regio-
naal Energieloket en de installateur.

Inschrijven 
Na de informatiebijeenkomst kunnen 
inwoners zich inschrijven voor de 
zonnepanelenactie. Zij ontvangen dan 
een uitnodiging om een woningop-
name in te plannen met de installateur. 
Tijdens deze woningopname geeft de 
installateur onder andere advies over 
de hoeveelheid en locatie van de 
zonnepanelen op de woning. Daarna 
ontvangt de inwoner een vrijblijvende 
persoonlijke o�erte en kan besloten 
worden om mee te doen aan de actie. 
Inschrijven voor de actie kan via www.
regionaalenergieloket.nl/aalsmeer. 

Gemeente start collectieve 
inkoopactie zonnepanelen



Kudelstaart - Het is een mooie 
traditie: de schaatsfans van VZOD 
gaan al jaren in de herfstvakantie 
drie dagen op trainingskamp. 
Zondag 16 oktober vertrokken zo’n 
dertig enthousiaste kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 15 jaar met twaalf 
begeleiders richting Eindoven. Nadat 
de bagage in het nabij gelegen scou-
ting gebouw, het onderkomen voor 
de komende dagen, was achterge-
laten, werd al snel het ijs verkend van 
de ijsbaan. De kinderen werden 
verdeeld op niveau en kregen in 
kleine groepjes les van ervaren 
schaatsers. Uiteraard werd er ook aan 
de inwendige mens gedacht, want 

schaatsen maakt hongerig. De eerste 
avond stond er pasta op het menu, 
werd er na het avondmaal een smok-
kelspel gedaan en was de regen 
helaas de spelbreker bij het kamp-
vuur. Mooie reden om het luchtbed 
op te zoeken, want ook maandag zou 
er weer vroeg en veel geschaatst 
gaan worden. De kinderen leerden 
deze dag nieuwe technieken, verbe-
terden hun houding en reden zich 
�ink in het zweet. Zo was er een 
opdracht om zoveel mogelijk rondes 
in 15 minuten te schaatsen, is er een 
marathon van 15 of 25 rondes geor-
ganiseerd, werd er een schaatsende 
haas ingezet die je voor moest 

Schaatstrainingsgroep VZOD op 
kamp in Eindhoven

proberen te blijven en natuurlijk een 
spannende estafette op het ijs. Maar 
ook daarbuiten werd er genoeg 
georganiseerd, zoals een middag 
zwemmen om alle blaren of stramme 
spieren even wat rust te geven, was 
er pret bij het popcorn po�en boven 
het kampvuur, een potje voetbal 
voor de liefhebber en natuurlijk de 
Bonte Avond. Het thema was 
carnaval dus er werd �ink gezongen, 
gerapt, gehost en zelfs een schaats-
quiz kwam voorbij. Veel te snel was 
het dinsdagmiddag en tijd om terug 
naar Aalsmeer te gaan. Hartelijk dank 
aan iedereen die deze dagen moge-
lijk heeft gemaakt en hulde aan de 
nieuwe trainers Tim, Marit, Maartje, 
Jente, Michiel en Roos die als jonge-
lingen een voorbeeld zijn voor al het 
aanstormend talent. Maar dit alles 

was ook niet mogelijk zonder de 
ervaren trainers Jos, Bart, Gijs en Roy 
en kookstaf Bernadette en Rianne. 
Het slotapplaus was voor de perfecte 

organisatie van Roy en Bernadette 
die zich ook dit jaar weer enorm 
hebben ingezet hebben om alles in 
goede banen te leiden. 

Valse start!

Dat kun je wel zeggen na vier wedstrijden die maar drie 
punten opleverden. Het is dan ook tijd dat FC Aalsmeer 
de eerste overwinning gaat binnenhalen.

De gemoederen raakte wat verhit na het gelijke spel tegen 
Kagia. Spelers boos, trainers boos, sponsors boos, iedereen 
binnen de club leek wel boos. Voetbal maakt veel emotie los, 
volgens sommige mensen is voetbal zelfs de meest belangrijke 
bijzaak in het leven.

Zo, dat was even een beetje treurig begin van de 
voorbeschouwing, nu het goede nieuws.
Er komt zaterdag een kans om al die teleurgestelde mensen 
weer met een glimlach om de mond het sportpark te laten 
vertrekken met een klinkende overwinning op tegenstander 
RVC 33. En dat kan zomaar gebeuren, FC Aalsmeer heeft 
echt goede voetballers die in staat zijn om wedstrijden te 
winnen, het zit alleen even wat tegen. Cruciale blessures, een 
vormdipje, ga zo maar door, a.s. zaterdag moet het omslaan, er 
moet gewonnen worden.

De vier gespeelde wedstrijden lieten zien dat FC Aalsmeer 
zeker mogelijkheden heeft, snelle aanvallers, technische 
middenvelders en verdedigers, het moet een keer gaan lopen. 
Tegen RVC 33 moet het lukken, de club uit Reeuwijk heeft wel 
wat punten meer dan FC Aalsmeer.
Na vier wedstrijden staan zij met zeven punten op de vijfde 
plek.
Het lijkt erop dat ook dit seizoen de verschillen klein blijven 
en is er dus volop kans om weer aan te sluiten bij de 
kopposities. Buiten het kampioenschap om zijn er nog wel wat 
mogelijkheden om te promoveren wat toch het uiteindelijke 
doel is. Er zijn drie periodetitels te verkrijgen die recht geven op 
de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse.

Maar dat is nog ver weg, zaterdag moet er gewonnen worden 
en ik ga u dan ook vragen om FC Aalsmeer massaal te steunen 
om dit te bewerkstelligen. De voorspelling die ik vaak doe 
laat ik deze keer maar achterwege. Velen van u hebben mij 
daarvoor al (humoristisch) beschimpt. Ik voorspel u wel dat ik 
zaterdagmiddag langs de kant sta om misschien wel de eerste 
gewonnen wedstrijd te vieren. Viert u met mij mee? Dan zie ik u 
graag zaterdag om half drie aan de Beethovenlaan in Aalsmeer, 
tot dan!

Fred Ottenhof

VOORBESCHOUWING

FC AALSMEER RVC ’33

ZATERDAG 29 OKTOBER 14.30 UUR
TWEEDE KLASSE D

Aalsmeerderweg 393
Aalsmeer

tel. (0297) 32 40 26

www.tuincentrumhetoosten.nl

HARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer • Tel. 0297-326454
 Fax 0297-345099 • info@hartelust.nl

Aalsmeer
Alphen a/d Rijn

Amsterdam
Nieuw-Vennep

www.antennagroep.nl

Jouw
nieuwe baan
is ons doel!

AMOVATIEBEDRIJF
AALSMEER

Konnetlaantje 18
1435 HW Rijsenhout
Tel: 0297-342315
Fax: 0297-342391
www.aasloop.nl
info@aasloop.nl

WWW.FCAALSMEER.NL

Oosteinderweg 243 • Aalsmeer • Tel. 0297-388144 of 0297-388100 
info@centennial.nl • www.centennial.nl

Restaurant Centennial
3-gangen diner à la carte €36,-

Voor groepen van klein tot groot. Centennial is 
de ideale locati e om een feestje te organiseren.Feestje 

vieren
bij 

Centennial
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Aalsmeer - In de maand november 
laat Stichting Oud Aalsmeer oude 
beelden zien van veiling Bloemen-
lust. De eerste �lm gaat over de 
periode rondom de jaren dertig.
Te zien is de aanvoer van de kwekers 
naar de veiling, activiteiten in de 
opstel- vakken en hoe de bloemen 
voor de klok worden gebracht om 
daar geveild te worden. Vervolgens 
wordt het verwerken in de box 
vertoond en tenslotte hoe de inge-
pakte bloemen op transport gaan 
naar de klanten in binnen- en buiten-
land. De tweede �lm is gemaakt door 
Daan O�erman en geeft een inkijk in 
het exportbedrijf van Van Maanen & 
Mantel in de jaren zestig en zeventig 
in eveneens Bloemenlust. Daarnaast 
zijn er beelden van de potplantenaf-
deling op de CAV in dezelfde 
periode. Er wordt een duidelijk beeld 
gegeven van hoe men werkte bij van 
Maanen & Mantel zowel in de box als 
op de klok. Uiteraard komen veel 
bekende Aalsmeerders in beeld die 
werkzaam waren in de bloemen-
branche in die tijd. De �lm is door 
Ton O�erman van commentaar voor-
zien en van tekstbalken met namen 
van de mensen die te zien zijn in de 

�lm. Het commentaar is ingesproken 
door Henk de Gooijer. Ton O�erman 
is ook de schenker van deze �lm aan 
Oud Aalsmeer. De �lm is door Dick P. 
van der Zwaard opnieuw gemon-
teerd. De totale duur van deze 
samengestelde �lm is circa 29 
minuten. Stichting Oud Aalsmeer 
vertoont iedere maand een historisch 
�lm op de website www.stich-
tingoudaalsmeer.nl en deze is te 
bekijken via de knop ‘Film van de 
Maand’. Aan het bekijken zijn geen 
kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer
De �lm wordt in november ook twee-
maal op TV Aalsmeer uitgezonden. 
Vrijdag 11 november is de eerste 
vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag 
later, zaterdag 12 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 Aals-
meer op zaterdag 5 november. 
Het interview door presentator Jan 
van Veen is te beluisteren op zowel 
Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 
en 13.00 uur. Meer informatie: 
www.radioaalsmeer.nl

istorische film van november 
over veiling Bloemenlust

Aalsmeer - Met Groei & Bloei op de 
�ets door Zuid Afrika, is het onderwerp 
van de dia-lezing op donderdag 3 
november in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. De heer Lagerweij houdt 
van �etsen en fotograveren en hij 
komt vertellen over zijn �etsreis door 
een deel van Zuid-Afrika en Namibië. 
In september 2015 bezocht hij samen 
met enkele enthousiaste �etsers onder 
leiding van een Zuid-Afrikaanse gids 
onder meer Namaqualand in het 
noordwesten van Zuid-Afrika en de 
Kalahari woestijn in het zuiden van 
Namibië. Recente regens hebben 
ervoor gezorgd dat de dorre, sto�ge 
vlakte van deze semi-woestijn als bij 
toverslag is veranderd in een waar 

kleurenpallet van bloeiende bloemen. 
Je komt ogen te kort. Je vindt er made-
lie�es, lelies, aloë’s, margrieten. Ook 
het fynbos wat hier groeit is erg mooi, 
een begroeiing die uniek is in de 
wereld. Er komen er vele soorten 
vogels en dieren voor. Ook heeft de 
heer Laagerweij het Ai Ais Richtersveld 
Transfrontier Park op de grens met 
Namibië bezocht. Dwars door het 
gebied loopt de Oranjerivier, ook wel 
Garieprivier genoemd. Dit internatio-
nale park is een van de belangrijkste 
gebieden van natuurlijke rijkdom van 
Zuidelijk Afrika en de wereld! Nieuws-
gierig geworden? De lezing begint om 
20.00 uur, de toegang is gratis en 
iedereen is welkom. 

Met roei  Bloei op de fiets 
door uid Afrika en amibi

Aalsmeer - De Stichting Humanitaire 
Hulp Oekraïne is dringend op zoek 
naar generatoren. Zoals dagelijks in 
het nieuws te lezen is, heeft Rusland 
zich gefocust op de destructie van de 
energie-infrastructuur in Oekraïne. 
Dagelijks ontvangt de Stichting 
smeekbeden of er nog generatoren 
geleverd kunnen worden. “Help ons 
om gehoor te geven aan deze smeek-
beden. Niemand kan immers zonder 
stroom, vooral ziekenhuizen niet”, 
aldus de Stichting in een oproep. Met 
donaties kan in Oekraïne het verschil 

gemaakt worden tussen leven en 
dood. Goedwerkende generatoren 
zijn uiteraard ook zeer welkom. 

Kleding en voedsel
Om Oekraïners de winter door te 
helpen hoopt de Stichting verder dat 
er winterjassen, skikleding en dikke 
truien en sokken, laarzen, snowboots, 
dekens, dekbedden en slaapzakken 
ingeleverd worden, evenals houdbaar 
voedsel. Kijk op www.helpoekraine.
org voor de inzamelpunten en meer 
informatie.

eneratoren gevraagd voor 
hulp aan ekra ne

Aalsmeerderbrug - Henriëtte 
Pimentel was bewaarschoolhoudster 
en werd aan het begin van de twin-
tigste eeuw directrice van de Amster-
damse fröbelschool Cornelia. Haar 
carrière stond in het teken van 
kinderzorg en in haar vrije tijd toonde 
ze zich maatschappelijk en politiek 
betrokken bij de vrouwenbeweging. 
Na een onrustige periode met 
verschillende banen in het kinder-
werk, werd ze in 1926 directrice van 
de Vereeniging Zuigelingen-Inrich-
ting en Kinderhuis in de Plantage 
Middenlaan te Amsterdam, in de 
volksmond ook wel ‘de crèche’ 
genoemd. Ze initieerde nog datzelfde 
jaar een interne opleiding voor 
kinderverzorgsters die internationale 
faam zou verwerven. Toen ze de 
pensioengerechtigde leeftijd bijna 
had bereikt, brak de Tweede Wereld-
oorlog uit. Met dezelfde overgave 
waarmee ze haar hele leven al voor 
kinderen had gezorgd, werd ze een 
van de sleutel�guren in het heldhaf-
tige plan waarmee zo’n zeshonderd 
joodse kinderen uit de crèche gered 
konden worden. Esther Shaya komt 

op zaterdag 29 oktober in het Crash 
Museum vertellen over het boeiende 
leven van Henriëtte Pimentel. Er zijn 
twee lezingen, om 11.00 uur en om 
13.00 uur. Bijwonen van de lezing is 
inbegrepen bij bezoek aan het 
museum. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd 
in het fort bij Aalsmeer aan Aalsmeer-
derdijk 460 en is geopend op 
zaterdag en iedere twede zondag van 
de maand van 10.30 tot 16.30 uur. 
Reserveren voor de lezing kan via: 
www.crash40-45.nl/kaarten-reser-
veren/. Kijk voor meer informatie over 
het museum en het werk van het 
Crash op de website of raadpleeg 
Instagram of de Facebookpagina.

e ing over enri tte Pimentel 
in het rash Museum

Aalsmeer - Het is alweer de tweede 
helft van oktober en dus tijd om het 
rolstoel�etsen en -wandelen af te 
ronden. De temperaturen zakken en 
het wordt te fris voor de, veelal, 
oudere gasten om nog te �etsen of 
te worden rondgereden. In het 
seizoen 2022 is er heel veel ge�etst 
op de vier duo�etsen van Stichting 
SAM zelf en de vijf �etsen van de 
Zorgcentra. De meer dan dertig �ets-
vrijwilligers hebben allemaal heel 
wat uren gemaakt met de altijd zeer 
enthousiaste gasten in de ‘bijrijders-
stoel’. Bij de gasten uit de Zorgcentra 

die in een rolstoel door meer dan 15 
vrijwilligers door het dorp gereden 
werden was het enthousiasme al 
even groot. Het was dan ook wel 
overwegend prachtig mooi weer 
deze zomer waar de gasten als ook 
de vrijwilligers van genoten hebben. 
Het streven is om het seizoen 2023 
zo eind maart weer van start te laten 
gaan, maar het hangt er van af of het 
dan al aangenaam �ets- en wandel-
weer is. Stichting SAM bedankt alle 
vrijwilligers voor hun geweldige, 
belangeloze inzet en enthousiasme. 
Meer info op: www.stichtingsam.eu

Stichting SAM: olstoelfiets  en 
wandel sei oen afgesloten

KORT
KEEZEN IN DORPSHUIS 
KUDELSTAART

Kudelstaart - Op donderdag 3 
november staat alweer voor de 
derde keer dit seizoen Keezen 
op het programma. Een machtig 
mooi spel wat eigenlijk een 
combinatie is van het bordspel 
Mens Erger Je Niet en het kaart-
spel Pesten. Jong en oud komt 
trouw naar de Keezen-avonden 
om vooral heel veel plezier en 
gezelligheid te beleven. 
Aanmelden kan (het liefst per 
koppel) door te mailen naar: 
keezeninkudelstaart@gmail.
com. Geef je naam en die van je 
maat door. Al snel krijg je dan de 
bevestiging. Deelname kost 7,50 
euro per persoon. De avond 
start met een kop ko�e en deel-
nemers krijgen voor dit bedrag 
ook nog een consumptiemunt 
voor de eerste borrel. Met een 
beetje geluk komt er ook nog 
een bitterbal langs. Bovendien 
zijn er ook nog wat leuke prijsje 
te winnen. Aanvang is 20.00 uur 
in het dorpshuis van Kudelstaart. 
Opgeven kan tot woensdag 2 
november 15.00 uur.

WEER KUDELSTAARTSE 
KIENAVOND

Kudelstaart - De Stichting 
Supporting Kudelstaart (SSK) 
organiseert op vrijdag 4 
november weer een Kudel-
staartse kienavond in het Dorps-
huis. Tijdens de kienavond kan 
er geld opgehaald worden voor 
de Kudelstaartse verenigingen. 
De kienboekjes kosten 20 euro 
per stuk waarbij 15 euro overge-
maakt wordt naar een Kudel-
staartse vereniging die de deel-
nemer zelf kan kiezen! Deze keer 
ook met een extra bonusronde 
waarbij een reischeque ter 
waarde van maar liefst 250 euro 
gewonnen kan worden. Bij 
aankoop van het boekje geeft 
men door voor welke vereniging 
men wilt spelen. De deuren van 
het Dorpshuis gaan om 19.45 
uur open en het kienen start om 
20.30 uur. Kom ook en speel 
voor jouw vereniging!

Oud papier 
SSK zorgt er ook al jaren voor dat 
iedere eerste vrijdag van de 
maand het oud papier in Kudel-
staart wordt opgehaald, met 
medewerking van �rma Nijssen 
en diverse vrijwilligers van 
verenigingen. De verenigingen 
krijgen hiervoor een vergoeding. 
De eerste volgende ophaaldag 
van het oud papier is vrijdag 4 
november.

KLAVERJASSEN OOSTEND
Aalsmeer - Op donderdag 3 
november is er weer een gezel-
lige klaverjasavond in buurthuis 
het Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat. De aanvang is 20.00 
uur en de zaal gaat vanaf 19.30 
uur open voor ko�e, thee en 
inschrijving. Het klaverjassen op 
20 oktober is gewonnen door 
Maarten van der Vaart met 5613 
punten en Vera Könst sloot de rij 
met 3894 punten. 

AVOND VAN TOPPERS BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - De avond van de Toppers. 
Zo zou de kaartavond op 21 oktober 
bij buurtvereniging Hornmeer 
genoemd kunnen worden. Op zeer 
hoog niveau werd er deze avond 
gekaart. De koppels een en twee zaten 
bij de eindscore zelfs in de zesduizend 
punten: Bert van de Jagt en Corrie 
Ditrieux wonnen het koppelkaarten 

met 6135 punten en Jan Meijer en 
Paolo Molia eindigden op twee met 
6036 punten. Bets Romkema en Jan de 
Bok werden derde met 5486 punten 
en de poedelprijs is uitgereikt aan Cor 
Knol en Paul Schouten met 3072 
punten. De volgende kaartavond (indi-
vidueel) is op vrijdag 28 oktober vanaf 
19.30 uur in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. Zaal open om 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.

Amstelland - Op 1 november start bij 
Mantelzorg & Meer een cursus ‘De 
zorg de baas’ voor mantelzorgers. 
Mantelzorgers zorgen intensief voor 
een naaste met een chronische ziekte, 
beperking, dementie of andere 
aandoening. Of het nu een kind, 
vader of moeder, een ander familielid, 
een buurvrouw of goede vriend is, het 
is van belang om zelf ook gezond te 
blijven. Soms is het moeilijk om de 
balans te bewaren en niet over 
grenzen te gaan. In deze cursus leren 
mantelzorgers stil te staan bij hun 

eigen situatie en waar veranderingen 
of aanpassingen nodig zijn. Tijdens de 
cursus komen zeven verschillende 
onderwerpen aan de orde: Stilstaan 
bij het zorgen, omgaan met gevoe-
lens, draaglast en draagkracht, hulp 
vragen, anders leren denken, commu-
nicatie en assertiviteit en verlieserva-
ringen bij mantelzorgers. De cursus is 
kosteloos. Kijk voor meer informatie 
over deze cursus en voor aanmelding 
op de site van Mantelzorg & Meer of 
neem contact op via 020-5127250 of 
info@mantelzorgenmeer.nl.

ursus De org de baas  voor 
mantel orgers
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Deze week Frans Sparnaaij aan het woord. Bekend als ‘de elek-
troloog’ van Aalsmeer, een door hem zelf bedachte term voor zijn vakge-
bied. Zijn zoons noemen hem ‘vadert’, ook een taalkundige vrijheid; maar 
wel een bijzondere naam voor een bijzondere man. Dochter Maartje 
vraagt zich af wanneer hij van plan is om te stoppen met werken. 
“Ik heb in het begin gezegd dat ik met 55 jaar zou stoppen en inmiddels 
ben ik bijna 65, maar ik zit nog vol vuur en ik ga elke dag met plezier naar 
mijn werk. Ik stap om 6 uur uit mijn bed en om 7 uur ben ik hier. Ik heb 
tegen mijn vrouw gezegd: wat moet ik nou in godsnaam de hele dag 
thuis doen? Ik houd Piet Hoekwater, mijn voorganger, maar voor ogen. Hij 
was 74 toen hij stopte, dus ik kan nog even door. Piet is 98 geworden en 
als ik dat ook kan bereiken, teken ik er echt voor. Toen ik 31 jaar geleden 
begon, moest ik hard werken en dat moet ik nog steeds. Het verschil met 
vroeger is dat je je nu als bedrijf moet manifesteren, zichtbaar zijn, voor 
het voetlicht treden. Ik zit nog vol ideeën en loop alle meetings af, het is 
belangrijk om je te pro�leren op social media. We hebben een goed en 
e�ciënt bedrijf met een topteam aan medewerkers die, wanneer het 
nodig is, voor mij door het vuur gaan.”

Er is een ook allerliefste kleinzoon, heb je daar nog tijd voor?
“Ik heb een kleinzoon en twee kleindochters en ik moet tot mijn 
schaamte bekennen dat ik nu dingen zie gebeuren, waarvan ik aan mijn 
vrouw vraag: deden die gasten van ons dat ook? ‘Er is echt niks veranderd 
hoor’, zei ze. We moeten er nu om lachen, maar ik heb vroeger helaas dus 
wel het een en ander gemist. Op dinsdag past Louk, mijn vrouw, altijd op 
en dan ga ik rond ko�etijd even kijken. Guus Sparnaaij, zo’n pront 
kereltje, blond, blauwe ogen. Zijn biologische vader is een Deense donor 
en (lachend) wij denken dat Sören Lerby zijn opa is. Ik heb zoveel respect 
voor die twee meiden, ze zijn allebei echte moeders. Het is een trots bezit 
hoor. We hebben zelf vier kinderen en ik ben op allemaal even trots, maar 
nu ik ouder word besef ik pas hoe kostbaar dat is. De kleinkinderen 
maken zo’n onderdeel uit van ons gezin. Op dinsdag haal ik mijn oudste 
kleindochter altijd om 12 uur van het kinderdagverblijf en als ze mij ziet 
zegt ze: ‘mijn opa’. Dan maakt je hart een sprongetje.” 

Hoe is het thuisfront?
“Onderwijs is de rode draad in onze familie, mijn vrouw en mijn dochters 
staan voor de klas, en dat geldt ook voor de vrouwen van mijn zoons. 
Onderwijzeres word je niet, dat ben je, dat is een talent. Mijn vrouw Louk 
is een topper, de spil in het gezin. Ik kan geen kwade dingen van haar 
zeggen, want dan nemen alle kinderen het voor haar op. Dat is wel 
kwalijk. We zijn heel close met elkaar en dat komt ook door alles wat we 
samen meegemaakt hebben. Onze zoon Jan waren we bijna kwijt door 
een ongeval. Het is alweer negen jaar geleden, maar toen hij op de inten-
sive care lag, hebben we twee dobbelstenen op zijn bed gelegd. ‘Hij heeft 
nu twee zessen nodig’, zeiden we tegen de verpleegkundige. Jan zijn 
leven bestond uit zessen. Hij voerde niks uit op school, maar kwam er met 
een zes altijd doorheen. ‘Ga toch eens wat doen man,’ zei ik altijd tegen 
hem. ‘Vadert’ zei hij dan, ‘gooi maar eens met een dobbelsteen, dan zal je 
zien dat zes een degelijk cijfer is. Op de zesde dag kwam hij bij uit zijn 
coma. Na het ongeluk heeft hij zijn studie afgemaakt en nu heeft hij een 
top baan.”

Ruimte voor vrije tijd?
“Ik houd van golfen en ik sta elke zondag op de baan. Nee niet met Louk, 
als je je vrouw liefhebt laat je haar met sporten thuis.”

Gouden tip aan andere ondernemers?
“Als je eraan begint, moet je er vol voor gaan. Passie, bezieling en bele-
ving. Daar gaat het om.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Frank de Vries, van het schoonmaakbedrijf hiernaast. Ik ben benieuwd 
hoe het hem lukt om week in week uit 125 man te managen, want dat zal 
niet makkelijk zijn.” 

Frans Sparnaaij: “Ik ga elke dag 
met plezier naar mijn werk”

Aalsmeer - De Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers 
heeft een tas vol cadeautjes aan een 
trouwe spaarder uitgedeeld. Uit de 
vele ingeleverde spaarkaarten is de 
familie Vreeken van het Molenpad als 
gelukkige winnaar tevoorschijn 
gekomen. Bij deze familie is een volle 
tas van de Bloemenzegelwinkeliers 
uitgereikt met daarin van ieder lid 
van de vereniging een leuk 
cadeautje. De heer en mevrouw 
Vreeken waren heel verrast en blij 

dat ze deze prijs gewonnen hebben. 
Het was dan ook zeer de moeite 
waard, van lekkere badschuim tot 
verse worst en van alles daar 
tussenin. De komende maanden 
wordt er nog twee keer een volle tas 
verloot, dus u ziet: het loont de 
moeite om bloemenzegels te sparen. 
Vraag erom, u heeft er recht op. Lever 
uw volle spaarkaarten in en wie weet 
bent u de volgende gelukkige 
winnaar en mag u ook zo’n volle tas 
in ontvangst nemen.

Bloemenzegelwinkeliers delen 
tas vol cadeautjes uit

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Annalies Outhuijse is full-
time advocaat bestuursrecht op de 
beroemde en beruchte Zuidas. Zij 
kan het bijna niet zonder lachen 
zeggen. Haar uitstraling doet 
vermoeden dat zij een fervent sport-
ster is en dat klopt, zij voetbalt! Als 
mid-mid is zij een echte spelverdeler. 
Sinds kort is zij ook onderneemster. 
Bij Zaai hoopt zij de kneepjes van het 
vak te leren. Haar pitch was goed 
opgebouwd, zij wist met haar 
toekomstplan voor haar bedrijf veel 
bewondering af te dwingen en werd 
als een goede coach-traject kandi-
date gezien. Haar geweldige ludieke 

plan heeft alle potentie een groot 
succes te worden. Zaai kan daar een 
behoorlijk steentje aan bijdragen. 
Wat Annalies samen met haar levens-
partner Jaap Waverijn heeft uitge-
dacht, bezorgt niet alleen hen veel 
plezier maar ook degenen die met 
heel veel lol in de buitenlucht sportief 
bezig willen zijn. “Wij willen de 
mensen bij de telefoon weglokken 
om lekker puzzelend op pad te gaan.” 
Het gaat om een spel dat zich 
afspeelt op Texel. Met één centrale 
vraag: Ben jij voldoende Viking 
waardig? Daar kan je achter komen 
door als deelnemer aan de hand van 
allerlei meegekregen informatie - een 
spelpakket en een belevingskaart - 

Annalies Outhuijse: “Bij Zaai de 
kneepjes van het vak leren”

Amstelland - Dé Ondernemingsver-
kiezing van Noord-Holland (OVNH) is 
weer begonnen. Door mee te doen 
aan de OVNH kunnen jonge, kleine, 
middelgrote en grote bedrijven 
bewijzen dat ze tot de top van het 
Noord-Hollandse bedrijfsleven 
behoren. Middelgrote en kleine 
bedrijven zijn de motor van de 

Noord-Hollandse economie. Jury-
voorzitter Ilse Zaal: “Deze bedrijven 
zijn verantwoordelijk voor een groot 
deel van de omzet, bieden volop 
werkgelegenheid en zijn de kraam-
kamer van vele innovatieve 
producten en processen. Onderne-
mers staan ook voor een aantal 
uitdagingen: de energiekosten 

Ondernemersverkiezing van 
Noord-Holland van start

op ontdekkingsreis te gaan. Het 
traject is 25 kilometer lang dat - naar 
eigen voorkeur - wandelend, per �ets, 
scooter of auto kan worden afgelegd. 
Onderweg worden zeven locaties 
bezocht en verschillende opdrachten 
uitgevoerd. Uiteindelijk vormen alle 
puzzelstukjes één geheel om er 
achter te komen: Ben ik een echte 
Viking? “Mijn partner is geboren en 
getogen op Texel en samen komen 
wij graag op het eiland. Wij kennen 
de geschiedenis, weten de mooiste 
plekjes. Met vrienden hebben wij 
vooraf vele testrondes gedaan; wat is 
te makkelijk, wat te moeilijk en 
gekeken waar wij zelf en de spelers 
enthousiast van worden.” Alle locaties 
op Texel zijn vrij toegankelijk, er is 
geen tijdslimiet. Sommige mensen 
doen er twee dagen over. Annalies: 
“Wat voor ons telt is dat het een 25 
kilometer lange relaxte vrolijke bele-
ving wordt. Wanneer wij als reactie 
meekrijgen ‘Wij zijn de tijd vergeten, 
helemaal meegezogen in het spel’, 
dan is dat voor ons een grote belo-
ning!” Wat ooit tijdens de corona-
periode uit verveling is ontstaan, is 
nu uitgegroeid tot iets prachtigs. “Wij 
hebben nu de smaak te pakken en 
willen ook in de regio meer van dit 
soort puzzelroutes gaan uitzetten”, 
besluit Annalies. Voor meer infor-
matie over Zaai kan contact opge-
nomen worden met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via 0297-366182 
of per mail: kirsten@syltsupport.nl 

stijgen sterk en er is een groot tekort 
aan personeel in veel sectoren. Deze 
ontwikkelingen doen een groot 
beroep op creativiteit en doorzet-
tingsvermogen.” Bedrijven uit Noord-
Hollandse kunnen zich tot 8 januari 
2023 in één van de vier categorieën 
aanmelden voor de OVNH. Dat kan 
via het aanmeldformulier op www.
ovnh.nl. Op de site staan ook de 
overige deelnamecriteria. De �nale 
van de ONVH is op 17 mei in de Phil-
harmonie in Haarlem.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 29 
oktober gaan de scouts van Ti�o 
weer langs de deuren om planten te 
verkopen. Ook kunnen planten 
aangeschaft worden bij drie vaste 
kramen, op het Praamplein, bij Hoog-
vliet aan de Aalsmeerderweg en in 
Winkelcentrum Kudelstaart. Met de 
opbrengst van de actie worden acti-
viteiten voor de scouts georgani-
seerd en gaat (boten)onderhoud 
gepleegd worden. 

aterdag plantenverkoop Ti o 
met actie voor ouderen

Ti�o wil ook dit jaar weer ouderen blij 
maken met een plantje. Daarbij is hulp 
van inwoners hard nodig. Naast de 
aankoop van een plant kan een donatie 
gegeven worden. Maak 5 euro over op 
rekening nummer NL89 RABO0189 
5342 22 ten name van Scouting Groep 
Ti�o onder vermelding van Pba Ti�o 
donatie ouderen. Of ga naar www.ti�o.
nl en doneer door de QR code op de 
foto te scannen in het nieuwsbericht op 
de website en maak 5 euro over aan de 
Ti�o. Zo kunnen de scouts van Ti�o 
zaterdag weer alleenstaande senioren 
in Aalsmeer of Kudelstaart op een 
bloeiend plantje trakteren.
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Aalsmeer - Poppentheater Zelen 
komt zondag 30 oktober naar kinder-
boerderij Boerenvreugd met een 
leuke poppenkastvoorstelling. De 
voorstelling duurt ongeveer 15 
minuten en heet ‘Boekenwurm’. Remi, 
de hoofdrolspeler, vindt lezen eigen-
lijk oer- saai. Als hij noodgedwongen 
toch naar de bibliotheek moet voor 
een ‘uitleenboek’, laat hij zich tot zijn 
schrik opsluiten. De kleine Remi 
maakt kennis met een heuse 
‘Boekenwurm’. Ze sluiten vriendschap 
en beleven die nacht een heel span-
nend avontuur. Klokslag midden-

nacht verschijnt Ju�rouw Ezelsoor. 
Ze is een plaag voor alle boekenlief-
hebbers. Ze maakt ezelsoren aan elke 
bladzijde! Benieuwd hoe het a�oopt 
en welke rol Onnoval uit het boek ‘De 
Griezelbus’ hierbij een rol speelt? 
Kom zelf kijken en een beetje mee 
griezelen op 30 oktober. Het adres 
van kinderboerderij Boerenvreugd is 
Beethovenlaan 118. Er worden vier 
voorstellingen gegeven, om 11.00, 
13.00, 14.00 en 15.00 uur. Het 
bekijken van de voorstelling is gratis, 
maar varken Beer staat klaar om 
donaties in ontvangst te nemen.

Poppentheater ‘Boekenwurm’ 
bij de kinderboerderij

Aalsmeer - Kom aanstaande zaterdag 
29 oktober naar het Centrum en doe 
gezellig mee met allerlei Halloween-
activiteiten. Er is een speurtocht voor 
kinderen, ze kunnen zich laten 
schminken en meespelen met diverse 
spelletjes. Verder staat pompoenen 
uithollen op het programma, evenals 
een Dracula-bandje maken. Er liggen 
kleurplaten klaar en kinderen mogen 
op de foto in hun mooiste verkleed-
kleding. Voor de speurtocht moeten 
de kinderen langs etalages van 

winkels aan de Stationsweg, het Raad-
huisplein, de Zijdstraat, het Molen-
plein en de Dorpsstraat en letters 
verzamelen die staan op pompoenen. 
Uiteindelijk vormen de letters een zin. 
In de tenten op het Molenplein 
kunnen deelnameformulieren opge-
haald worden en hier vinden ook alle 
activiteiten plaats. Het is Halloween in 
het Centrum van 12.00 tot 16.00 uur. 
Deelname is gratis. Om 16.00 uur 
vindt de trekking van de prijswinnaars 
van de speurtocht plaats.

Halloween met speurtocht en 
spelletjes in het Centrum

Kudelstaart - Op zaterdag 29 
oktober organiseert Kudel Kids 
Events een Halloweenparty in Kudel-
staart. De party is voor kinderen van 
4 tot 12 jaar uit Aalsmeer en Kudel-
staart onder begeleiding van een 
verzorger en/of ouder. Het Dorpshuis 
wordt omgetoverd tot griezelhuis en 
van 16.00 tot 20.00 uur mag iedereen 
met stalen zenuwen het griezelhuis 
ontdekken. “Kom kijken, bibber, beef 
en (ver)dwaal”, aldus de organisatie 

De entree is 1,50 euro per persoon en 
toegangsbewijzen zijn te koop bij de 
Marskramer in winkelcentrum Kudel-
staart. Wacht niet te lang, het gaat 
snel met de kaartverkoop. Indien 
voorradig, zijn er zaterdag nog 
kaarten beschikbaar aan de deur. De 
organisatie is overigens nog op zoek 
naar vrijwilligers en/of scholieren die 
het leuk vinden om te helpen bij de 
spelletjes. Voor vragen en aanmel-
ding: KudelKidsEvents@gmail.com.

Halloweenparty voor kinderen 
in ‘griezelhuis’ Dorpshuis

Kudelstaart - Het binnenseizoen 
handbal is van start gegaan. Voor 
Rkdes E2 stond Zeeburg E1 op het 
programma afgelopen zondag. De 
wedstrijd begon wat stroef. Rkdes wist 
weinig kansen te benutten en begon 
wat slordig in de dekking. Met een 
ruststand van 7-3 leek het een lastig 
verhaal te worden. In de rust werden 
de nodige aanwijzingen gegeven. De 
tweede helft werd er goed samenge-
werkt en werden er kansen gecreëerd. 
Nu lukte het wel om deze kansen om 

te zetten in doelpunten. Rkdes begon 
zich terug te knokken in de wedstrijd. 
Emma was op dreef met scoren, Thijs 
wist aardig wat ballen te onder-
scheppen en te scoren en Carice wist 
het doel lange tijd leeg te houden. 
Fenna en Feline speelden een belang-
rijke rol in de opbouw van de aanval, 
Pim maakte een mooi doelpunt en Tess 
en Lana gingen voor de break out. De 
uitslag was 9-8 in het voordeel van 
Rkdes. De E2 is het handbalseizoen dus 
met een mooie winstpartij begonnen. 

Handbal: Rkdes E2 opent het 
seizoen met winstpartij

Aalsmeer - Op vier woensdagen in 
november zijn er gratis activiteiten 
voor kinderen van de basisschool bij 
het Cultuurpunt rondom het thema 
Groen. Over duurzaamheid, recyclen 
en herbestemming met de naam 
‘Groen moet je doen!’ Vooraf 
inschrijven is wel een vereiste en dit 
kan via: inschrijvingen@cultuurpunt-
aalsmeer.nl
Op 9 november: Groen in Beeld. 
Misschien kijk je veel YouTube video’s 
en heb je ooit het idee gehad om je 
eigen video op te nemen. Ester Eva 
gaat je hierbij helpen! Van het maken 
van een echt storyboard tot het 
�lmen en acteren in je eigen video. 
Neem wel je eigen mobiele telefoon 
mee. Kinderen uit de groepen 4 tot 6 
gaan acteren en jeugd uit de 
groepen 7 en 8 gaan acteren en 
�lmen. 
Op 16 november: Het Groene 
Geluid. Heb jij zin om muziek te 
maken over het thema natuur en 
mens? Tijdens deze workshop gaat 
op een creatieve manier geluisterd 
worden naar klanken en geluid en 

gaat gewerkt worden met beeld en 
tekst. 
23 november: De Hermannen, thea-
tervoorstelling. De Hermannen 
treden op met een geweldige show 
met een aansluitende workshop 
creatief met melkpakken! Een thea-
tervoorstelling over recyclen en 
verpakkingen voor alle basisschool-
groepen in de grote zaal in De Oude 
Veiling. Na de voorstelling is het tijd 
om de eigen mouwen op te stropen 
en zelf aan de slag te gaan. Samen 
met Tobias Rothe van de Kunstkas 
gaat er geknutseld worden met oude 
melkpakken. Ieder kind dient wel een 
eigen melkpak mee te nemen. 
30 november: Groene Vingers. Wil jij 
ook op een creatieve manier leren 
over duurzaamheid? Ben je gek op 
textiel en recyclen? Kom dan naar de 
workshop Groene Vingers, waar we 
kunst gemaakt gaat worden op 
textiel. Creatieve lessen met een 
groene insteek voor groepen 3 tot en 
met 8. Het Cultuurpunt is te vinden 
in de ‘Huiskamer van Aalsmeer’ aan 
de Marktstraat 19.

Activiteiten rond thema groen 
voor kinderen bij Cultuurpunt

WEINIG SCHAKERS DOOR 
VAKANTIE BIJ AAS

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Door de vakantie waren 
er maar weinig kinderen naar het 
jeugdschaken bij AAS gekomen. 
Maar wel weer een nieuw gezicht, Eli. 
Hij had op de braderie tegen Ben de 
Leur gespeeld en wilde het nu op de 
club gaan proberen. Hij werd inge-
deeld tegen Merlijn en die was nog 
een maatje te groot. Maar Eli had het 
heel leuk gevonden en komt 
komende vrijdag weer. Ook jij bent 
welkom. Er wordt vanaf 19.00 uur 
geschaakt in het gebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente in de Zijds-
traat 55. Naksh was ook weer van de 
partij en moest tegen medeleerling 
en meer ervaren schaker Eva, die 
Naksh met gemak versloeg. Hiermee 
nemen Merlijn, 5 punten, en Eva, 4 
punten, afstand van de rest van het 
peloton. Kijk voor de stand en alle 
uitslagen op www.aas.leisb.nl

Aalsmeer - Dinsdag 25 oktober was 
de Raadszaal in het gemeentehuis 
gevuld met 70 leerlingen van de 
Businessklas van Yuverta mavo Aals-
meer. Tijdens deze feestelijke bijeen-
komst namen zij een bijzondere 
opdracht in ontvangst: het uitvoeren 
van onderzoek onder Aalsmeerse 
bedrijven voor de jaarlijkse MVO 
Monitor Aalsmeer. De verschillende 
partijen tekenden daarvoor op een 
speciaal bord. Doel van de MVO 
Monitor is om de verduurzaming van 
de Aalsmeerse economie te kunnen 
volgen en stimuleren. MVO staat 

voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De monitor is ontwik-
keld door het MVO Platform Aals-
meer en Yuverta mavo Aalsmeer. Elk 
schooljaar gaat een nieuwe lichting 
leerlingen bij verschillende  bedrijven 
op bezoek. Met Ipads en de speciaal 
voor hen aangepaste app SmartTrac-
kers gaan zij ondernemers het hemd 
van het lijf te vragen over hoe het 
staat met bijvoorbeeld energie- en 
brandstofverbruik en afvalscheiding. 
Maar ook hoe het bedrijf het grond-
sto�enverbruik terugdringt en of 
medewerkers onder werktijd vrijwil-

Leerlingen Yuverta Mavo voeren 
MVO monitor uit bij bedrijven

ligerswerk doen. De Gemeente Aals-
meer subsidieert de MVO Monitor. 
“Dit is een mooi voorbeeld van prak-
tijkgericht leren. De leerlingen 
kunnen door de bedrijfsbezoeken 
hun geleerde kennis en vaardig-
heden toepassen in de praktijk. 
Bovendien is dit een mooie kennis-
making met verschillende bedrijven 
en beroepen, waardoor de kinderen 
geïnspireerd kunnen worden”, aldus 
wethouder Bart Kabout (Onderwijs).  
Zijn collega wethouder Willem 
Kikkert (Duurzaamheid) sluit daarbij 
aan: “Veel bedrijven hebben ook te 
maken met de energiecrisis, denk 
maar aan bakkers en kwekers die 
veel gas verbruiken. Voor hen is 
duurzaamheid een zeer actueel 
thema. Hoe kunnen die bedrijven zo 
duurzaam mogelijk ondernemen? 
Het is belangrijk dat we zo met de 
aarde omgaan, dat deze bewoonbaar 
blijft voor toekomstige generaties.” 
De wethouders wensen de leerlingen 
veel succes bij het uitvoeren van 
deze opdracht en moedigen ze aan 
veel, en zeker ook kritische, vragen te 
stellen. Het MVO Platform Aalsmeer 
is opgericht met en voor Aalsmeerse 
bedrijven, om elkaar te inspireren, 
stimuleren en ondersteunen op de 
soms weerbarstige weg naar maat-
schappelijk verantwoord 
ondernemen.

Discozwemmen in Halloweensfeer

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vorige week was het herfst-
vakantie en vonden op diverse dagen 
leuke activiteiten in zwembad en 
sporthal De Waterlelie plaats. Zo konden 
kinderen kennismaken met waterpolo 
en zich uitleven met klimmen en klau-
teren tijdens de sport- en spelinstuif. De 
vakantie kon ook sportief en met een 
plons afgesloten worden. Halloween 
discozwemmen stond op het 
programma en voor dit uitje met leuke 
spelletjes in en rond het water was de 
animo weer groot. Het zwembad had 
een griezelhoek ingericht en er hingen 
vrolijke verlichte pompoen-lampen. De 
jongens en meisjes hebben genoten, 
het was een geweldig feest. Vast en 
zeker dat het merendeel volgend jaar 
weer een disco-duik komt nemen. 
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Aalsmeer - Van 14 tot 22 oktober 
heeft het wereldkampioenschap 
IQFoil windsurfen plaatsgevonden in 
de Franse plaats Brest. IQFoil is de 
nieuwe Olympische windsurfklasse 
waar op de Spelen in 2024 in Parijs 
gestreden wordt om de Olympische 
titel. Als voorbereiding naar de Spelen 
zijn er meerdere nationale en interna-
tionale wedstrijden. WSCA lid Luuc 
van Opzeeland heeft op het wereld-
kampioenschap een week lang 
gestreden om een podiumplek. Met 

omstandigheden varierend van wind-
stilte tot 50 knopen was de wedstrijd 
op zijn zachts gezegd een uitdaging. 
De strijd werd beloond met een zwaar 
bevochten tweede plaats. Luuc sluit 
met deze wedstrijd een uiterst 
succesvol seizoen af nadat hij eerder 
dit jaar ook al de bronzen medaille op 
het Europees Kampioenschap had 
gemachtigd.

IFCA Slalom
Tijdens het wereldkampioenschap 

Zilver en goud voor Aalsmeerse 
surfers Luuc en Jordy op WK’s

Kudelstaart - Bij het Blind Koppel 
Toernooi bij de Poel’s Eye in de Proos-
dijhal moesten maar liefst zes darters 
een barrage spelen om te bepalen 
welke twee darters door mochten 
naar de winnaarsronde. Dit waren 
uiteindelijk Luc van de Meer en Rob 
Braam. Zij strandden echter alsnog in 
de kwart�nale. Kees van de Pelt en 
Loise Jurka haalden verrassend de 
halve �nale, net als Tjitte Miedema 
en Ronald Baars. De �nale ging 
echter tussen de koppels Elmedin 
Jakub met Tim van de Poel en Danny 
van de Plas met Huib Gootjes. 
Elmedin met Tim waren de favo-

rieten, maar Danny met Huib wisten 
er toch nog een beslissingsleg uit te 
persen. Deze werd echter alsnog 
gewonnen door Elmedin met Tim, 
zodat zij de grote en terechte 
winnaars van de avond werden. Voor 
Tim was het zijn tweede Blind Koppel 
Kampioenschap ooit. De �nale van 
de verliezerronde ging tussen Jan 
van Zanten met Maarten van 
Amsterdam en Lars Zuiderduin met 
Gilbert van Eijk. Jan van Zanten won 
in het verleden al eens de verliezers-
ronde, Gilbert zelfs twee keer. 
Maarten bereikte daarentegen twee 
jaar geleden nog de �nale van de 

Elmedin en Tim winnen Blind 
Koppel Darts bij Poel’s Eye

De �nalisten van het Blind Koppel Darts: 
Huib, Tim, Elmedin en Danny.

Leimuiden - Op vrijdag 28 (aanvang 
19.30 uur) en zaterdag 29 oktober 
(aanvang 10.30 uur) zijn bij Biljartver-
eniging RBV in biljartzaal Keijzer aan 
de Dorpsstraat 30 te Leimuiden de 
districts�nales driebanden klein 
eerste en tweede klasse. De eerste 
klasse staat voor biljarters met een 
moyenne tussen de 0.500 en 0,700, 
te maken caramboles dertig, en de 
tweede klasse staat voor biljarters 

met een moyenne tussen de 0.3200 
en 0.500, te maken caramboles 
twintig. Naast het kampioenschap 
staat een plek in het gewestelijk 
kampioenschap op het spel, daarna 
is het Nederlands Kampioenschap de 
laatste stap. De deelnemers in de 
eerste klasse zijn Rob Broeren, Jos 
Verdel, Frank Kok, Henny van Doorn, 
Jacques de Leeuw en Loes Schilder 
van Dansik. 

Districtsfinales 3 banden klein 
bij Biljartvereniging RBV

Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober werd 
op de midgetgolfbaan het afvaltoer-
nooi gespeeld. Alle deelnemers 
spelen drie ronden waarna de drie 
deelnemers met de hoogste scores 
afvallen. Dan wordt de vierde ronde 
gespeeld en vallen weer drie deelne-
mers af. De laatste zes spelen op 
sterkte nog een laatste ronde, zodat 
de uiteindelijke winnaar bekend is. 
Marrie Bonhof stond de hele dag al 
goed te spelen, maar moest uiteinde-
lijk na ronde vier Klaas Boekel voor 
laten gaan. Na deze ronde moest ook 
Maarten Kluver zijn derde plaats 
verwisselen met Els van der Stroom 
na een belabberde eerste ronde. 
Hetty de Jong en Sonja Kluver bleven 
op plaats vijf en zes. Er veranderde in 
de laatste ronde niets meer aan de 
posities van de laatste zes. Al naderde 

Els Marrie nog wel op 1 holeslag 
verschil. Klaas Boekel werd, op deze 
prachtige dag qua golfweer, eerste 
op het afvaltoernooi. Zin om een 
balletje te komen slaan? De midget-
golfbaan in de Beethovenlaan is elke 
woensdag, zaterdag en zondag-
middag open van 13.00 tot 17.00 uur, 
tenzij er wedstrijden op de baan 
worden gespeeld. Dit valt te lezen op 
de website van Midgetgolfclub 
Aalsmeer. 

Midgetgolf: Klaas Boekel wint 
afvaltoernooi 

Aalsmeer - Eigenlijk zou tijdens de 
competitieavond van Sjoelclub Aals-
meer op 13 oktober maar tien bakken 
gesjoeld worden in verband met de 
jaarvergadering, maar deze wordt nu 
over twee weken gehouden. Degene 
die daar het meest blij mee was, was 
Iko van Elburg, want hij was in vorm 
deze avond en verbeterde maar liefst 
twee keer zijn persoonlijk record! Dit 
was 1372 en de eerste ronde verbe-
terde hij dit naar 1377. De tweede 
ronde ging nog beter en werd het 
bijna 1400. Zijn nieuwe record staat 
nu op 1395. Partner Anouschka 
Ploeger verbeterde ook haar 
persoonlijk record met 2 punten naar 
1186. Toch scoorde Iko geen enkele 

148 op de bak, in tegenstelling tot 
enkele andere toppers van Sjoelclub 
Aalsmeer. Tim van Tiem deed dit twee 
keer, Patrick Haring, Cock Tukker en 
Theo van Leijden ieder één maal. Tim 
scoorde ook twee keer 146, Patrick 
Haring en Hans van Leeuwen ook één 
maal. Hans scoorde ook nog 147 
punten. Patrick Haring gooide de 
hoogste 10 bakken score: 1428, de 
meeste punten in de Hoofdklasse 
waren wel voor Iko van Elburg met 27 
punten. De A-Klasse was een prooi 
voor Pia Mulder met 26 punten. In de 
B-Klasse scoorde Pleun van Verseveld 
de meeste punten van iedereen: 28 
punten. De volgende competitie-
avond (tien bakken en jaarvergade-

Persoonlijke records voor Iko 
en Anouschka bij Sjoelclub

Nieuw record voor Iko van Elburg.

ring) is op donderdag 27 oktober en 
begint om 20.00 uur in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn 
welkom na aanmelding via de 
website. Kijk voor alle uitslagen en 
meer informatie op:
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 17 
november opent Duikteam Thamen 
de deuren voor iedereen die inte-
resse heeft in de mooie onderwater-
sport. Tijdens de open avond is er de 
gelegenheid om met een gebrevet-
teerde instructeur te ervaren hoe het 
is om onder water te ademen en te 
genieten van de stilte en gewicht-
loosheid. Spreekt dit je aan? Kom dan 
kennis maken met duikvereniging 
Thamen. De open avond is 21.00 tot 
22.30 uur in Zwembad de Waterlelie 

aan de Dreef 7. Aanmelden graag via 
info@thamen-diving.nl ter attentie 
van Marc Eveleens. Zonder verplich-
tingen en zonder kosten. 

Ervaar onderwatersport tijdens 
open avond Duikteam Thamen

Slalom op het Griekse eiland Paros 
heeft Jordy Vonk begin september 
een week lang wedstrijden afgesloten 
met een gouden medaille. De week 
begon met bijzonder weinig wind en 
het zag er daarom niet hoopvol uit. De 
laatste drie wedstrijddagen keerde het 
tij echter rigoureus. Met een stevige 
wind wist Jordy vier van de zeven 
heats winnend te eindigen, wat 
genoeg was voor een eerste overall 
positie. Jordy zijn wedstrijdseizoen is 
nog niet ten einde. Afgelopen 
weekend werd Jordy en passent ook 
nog even Nederlands Kampioen 
Slalom. Jordy wist na verschillende 
nationale wedstrijden dit seizoen ook 
in deze competitie de hoogste rang te 
behalen. In de PWA wedstrijdserie 
staat nog een laatste wedstrijd 
gepland vanaf 11 november in Yoko-
suka in Japan. Jordy staat momenteel 
tiende in de internationale ranking. 
Windsurfclub Aalsmeer (WSCA) is trots 
op Luuc van Opzeeland en Jordy Vonk, 
die beiden de Westeinderplassen als 
hun thuiswater beschouwen. De 
kwaliteit van dit wedstrijdwaardig 
windsurfwater heeft grote internatio-
nale talenten voort gebracht.

winnaarsronde. Maarten en Jan 
kregen nu echter een beker voor de 
tweede plaats, want Lars en Gilbert 
wonnen deze avond de �nale. Voor 
Gilbert was het dus zijn derde titel 
ooit. Als klapstuk had Gilbert met 
een �nish van 98 ook nog eens de 
hoogste uitgooi van de avond. 

Vrijdag speelavond
Mogen, vrijdag 28 oktober, is de 
volgende speelavond in de Proos-
dijhal. De Poel’s Eye is laagdrempelig 
voor zowel dames als heren. Dankzij 
het vier niveau systeem komt 
iedereen op zijn eigen niveau 
terecht. De inschrijving sluit om 
20.00 uur en deelname kost 4 euro. 
Op de website www.poelseye.nl is 
nog meer informatie te vinden.

De �nalisten van de verliezersronde: 
Lars, Gilbert, Maarten en Jan.

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Dit seizoen heeft Schaak-
club AAS twee teams in de Hoofd-
klasse LeiSB. Traditiegetrouw spelen 
teams van de zelfde club in de eerste 
ronde tegen elkaar en dus stond 
afgelopen vrijdag de match AAS B 
tegen AAS A op het programma. 
Beide teams waren in volle slagorde 
en de strijd begon. Op enkele 
topborden waren er snelle remises, 
maar op vier borden ging het 
krachten gemeten langer door. Henk 
Noordhoek versus Willem Hens-
bergen was een Aljechin verdediging 
waar geen van beiden de overhand 
konden krijgen en tenslotte maar tot 
remise werd besloten. Ben de Leur 
speelde het Spaans tegen Jeroen 
Cromsigt en opende de stelling te 
snel. Jeroen counterde meteen, maar 
Ben verdedigde nauwkeurig. Na lang 
nadenken besloot Jeroen tot Loper 
c6, het leek dreigend, maar was 

verliezend! In twee zetten verkreeg 
Ben niet alleen het initiatief, maar 
ging ook winnen. Enigszins verbluft 
gaf Jeroen op. In de laatste twee 
partijen stond AAS B minder. Martin 
van Zaanen had de hele partij een 
geïsoleerde pion tegen Henk van 
Leeuwen, maar wit kon de beslis-
sende klap niet uitdelen en kwam 
krap in de tijd te zitten. Henk kreeg 
nog wel een vrijpion op de h-lijn, 
maar Martin wist netjes de koning op 
te sluiten en ook hier werd tot remise 
besloten. Tenslotte Koen Beentjes 
tegen Jan Vos. In een enerverend 
gevecht had Jan een kwaliteit 
gewonnen en stond duidelijk beter. 
Maar Koen is geen opgever en vocht 
door, Jan kwam in tijdnood en liep in 
de laatste minuten in een paarvork 
en ook hier werd tot remise besloten!
Met zeven remises en één overwin-
ning wist AAS B dus verrassend te 
winnen van AAS A met 4.5-3.5. Voor 
meer informatie op: www.aas.leisb.nl

Schaken: AAS B verslaat AAS A
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KORT
WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL

Zaterdag 29 oktober:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - R.V.C.’33 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Woudenberg 2 11.45 u
R.K.A.V.I.C. 2 - F.C.A. 3 14.00 u
S.C.W. 4 - F.C.A. 4 12.00 u
F.C.A. 5 - sv. Overbos 4 12.00 u
F.C.A. 6 - sv. R.A.P. 13 14.30 u 
Sv.Hoofddorp 3 - F.C.A. 7 14.30 u
F.C.A. 35+1 - S.C.W. 35+1 14.30 u
Hertha J019-1 - FCA J019-1 13.30 u
R.K.D.E.S. VR1 - F.C.A. VR1 10.30 u
O.F.C. VR1 - F.C.A. VR2 12.00 u
F.C.A. VR3 - D.E.V.O.’58 VR1 12.00 u
S.C.W.
Aarlanderveen 1 - S.C.W. 1 14.30 u
A.D.O.’20 2 - S.C.W. 2 12.45 u
S.C.W. 3 - Roda’23 2 14.30 u
S.C.W. 4 - F.C.A. 4 12.00 u
S.C.W. 5 - Hertha 4 13.00 u
F.C.A. 35 +1 - S.C.W. 35 + 1 14.30 u 
V.V.C.45+1 - S.C.W. 45 +1 14.30 u
O.F.C. J019-1 - S.C.W. J019-1 10.00 u
RKAAV M020-1 - SCW M020-110.30 u
R.K.D.E.S.
V.V.S.B. 1 - R.K.D.E.S. 1 15.00 u
N.I.T.A. 2 - R.K.D.E.S. 2 12.30 u
R.KD.E.S. 3 - De Vecht 2 14.30 u
vv.Schoten 4 - R.K.D.E.S. 4 14.00 u
DAVO O23-1 – RKDES O23-1 19.30 u
RKDES O23-2 - Geinb. O23-2 12.30 u
VVC O19-1 - R.K.D.E.S. J019-1 12.00 u
R.K.D.E.S. VR1 – F.C.A. VR1 10.30 u

Zondag 30 oktober:
F.C. Aalsmeer
H.W.D. 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Sv. K.D.O. 3 - F.C.A. 2 11.30 u

KLAVERJASSEN BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond 
door leden van klaverjasclub De 
Geluksvogels gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De 
aanvang is 20.00 uur en ook u/jij 
bent welkom. Het klaverjassen 
op 19 oktober is gewonnen door 
Jan Raadschelders met 5336 
punten en de poedelprijs was 
deze week voor Tonny Favie met 
4047 punten.

THOMAS AAN DE LEIDING BIJ 
SJOELCLUB RIJSENHOUT

Rijsenhout - Donderdag 20 
oktober werd de vierde sjoe-
lavond gespeeld door Sjoelclub 
Rijsenhout. De top drie in de 
Hoofdklasse bestaat uit dezelfde 
mensen als twee weken geleden. 
Zo staat Thomas van Brakel 
bovenaan met 1941 punten. Met 
1771 punten, één punt meer dan 
twee weken geleden, staat Jan 
Joore op de tweede plek. Riet 
Schijf is derde geworden met 
1679 punten. Martje Baardse is 
voor de derde avond eerste 
geworden in de A-klasse. Dit 
keer behaalde zij 1657 punten. In 
klasse B eindigt Marjo Sym op 
nummer één met 1586 punten 
en in de C-klasse is Mahjan Yari 
eerste geworden met 1506 
punten. Ook Marry van Wittmar-
schem is goed bezig. Alle tot nu 
toe gespeelde avonden is zij er in 
geslaagd om op de eerste plaats 
te eindigen van de D-klasse. 
Deze avond gooide zij in totaal 
1423 punten. De volgende sjoe-
lavond is donderdag 3 november 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat van 19.30 tot 
ongeveer 22.30 uur.

Kudelstaart - Het korfbalteam van 
trainer/coach Joe Rijpkema vertrok 
afgelopen zaterdag naar Wijk bij Duur-
stede voor de uitwedstrijd tegen 
koploper Viking. VZOD begon sterk 
met Josine Verburg die een acrobati-
sche doorloopbal scoorde: 1-0. De 
tweede tre�er viel helaas niet, wel aan 
de andere kant: 1-1. Het tweede 
aanvalsvak viel vooral op door plaats-
fouten wat dus veelal resulteerde in nul 
schotsaanvallen. Viking gaf in die fase 
een lesje weg in e�ciency en liep 
ondanks weinig kansen maar hoog 
rendement weg naar 3-1. VZOD/Fiqas 
toonde echter veerkracht en repa-
reerde in korte tijd de achterstand, via 
afstandsschoten van Thomas van der 
Zwaard, Laura Viet en tweemaal de 
sterk spelende Ruben Maat, in een 
voorsprong van 3-5. Na de aanslui-
tingstre�er van Viking was het Vincent 
Algra die de Kudelstaarters op 4-6 
bracht. Een slordige pass in de verdedi-
ging werd onderschept en gelijk afge-
straft zodat de beide teams met een 
5-6 ruststand de kleedkamers 
opzochten. De tweede helft was het 
Viking die als eerste scoorde: 6-6. De 
teams bleven aan elkaar gewaagd en 

scoorden beurteling tot 8-8. Daarna 
kreeg vooral één aanvaller het bij 
Viking, dat niet voor niets het meest 
scorende team is in de poule, op zijn 
heupen en mede hierdoor werd er een 
gat geslagen naar 11-8. Na 13-10 
brachten Tessa Kunst en Van der 
Zwaard VZOD weer helemaal terug in 
de wedstrijd: 13-12. Bij VZOD ging het 
allemaal niet vanzelf en het team 
moest alle zeilen bijzetten voor een 
goed resultaat. Vier minuten later was 
het echter alweer 15-12. De wedstrijd 
liep inmiddels richting het einde en 
gezien het spelbeeld zou het een klein 
wonder zijn als er in dit verschil nog 
verandering zou komen. VZOD bleek 
het tij niet meer te kunnen keren en via 
16-13 eindigde de wedstrijd uiteinde-
lijk bij 17-14. Er strijden nu inmiddels 
zes ploegen die als een harmonica in 
elkaar zijn geschoven om de promotie-
plaatsen en het lukt de Kudelstaarters 
vooralsnog niet om tegen de concur-
renten met de winst te gaan strijken. 
Hopelijk komt aanstaande zaterdag 
thuis aan de Wim Kandreef om 15.30 
uur tegen Sporting Badhoevedorp de 
vorm weer terug om zo met een goed 
gevoel de zaal in te gaan. 

Korfbal: Worstelend VZOD na 
rust verslagen door koploper

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 
oktober hadden de Green Park Aals-
meer Heren het team van Visé uit 
België op bezoek voor speelronde 
acht in de BeNe League. Handbal. 
Visé was duidelijk met een missie 
gekomen en dat was nu wel winnen 
van Aalsmeer. Voortvarend werd 
gestart en al binnen een tiental 
minuten keek Green Park tegen een 
achterstand aan. Visé was aanvallend 
behoorlijk sterk, terwijl bij Aalsmeer 
het vizier deze keer niet op scherp 
stond. Er werden veel kansen gemist. 
De rust gingen de teams in met 13-21 
voor Visé. Na de pauze kwam Green 
Park meer op stoom en wist iets terug 
te komen, maar het lukte niet om het 
verlies om te zetten in winst. Uitein-
delijk verloor Aalsmeer met 27-38. 

Een �inke dreun voor het team van 
coach Bert Bouwer, dat door deze 
uitslag van de troon gestoten is en 
plaats één heeft moeten inruilen voor 
de vierde plek. De BeNe League 
wordt nu aangevoerd door de twee 
Belgische ploegen Sporting Pelt en 
Bocholt met elk 14 punten, Limburg 
Lions volgt op drie met 13 punten. 
Green Park heeft 12 punten. 
Aanstaande zaterdag 29 oktober 
wacht Aalsmeer opnieuw een zwarte 
wedstrijd. Bocholt is in België de 
tegenstander. De wedstrijd begint 
om 20.15 uur en is te volgen via 
livestream. Ook zaterdag 5 november 
wordt pittig voor Green Park. Welis-
waar een thuiswedstrijd in De 
Bloemhof, maar wel tegen koploper 
Sporting Pelt. Aanvang is 19.00 uur. 

Flinke dreun voor Green Park in 
BeNe League Handbal

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag ging 
het roeiteam uit Aalsmeer op pad 
voor de laatste wedstrijd in de Grach-
tencup, ditmaal in Leeuwarden. De 
Grachtencup is een aparte klasse 
over vier wedstrijden, die allemaal in 
een grote stad plaatsvinden: Utrecht, 
Zwolle, Amsterdam en Leeuwarden. 
Kenmerkend aan deze wedstrijden is 
dat ze grotendeels door de grachten 
heen gaan en je dus heel veel 
bruggen moet passeren. En dat bete-
kent iedere keer de sloep op snelheid 
brengen, riemen laten lopen en na 
de brug weer vol aanzetten tot je 
oude snelheid. Dit vraagt heel veel 
van de conditie van de roeiers. 
Het team uit Aalsmeer stond eerste 
in deze competitie voordat de 
wedstrijd in Leeuwarden begon. Het 
team had Utrecht gewonnen, werd 
tweede in Zwolle en vijfde in 
Amsterdam. Een goede uitgangspo-
sitie voor de wedstrijd in Leeu-
warden, waar ruim 120 sloepen aan 
mee deden. Dit jaar had de organi-
satie ‘het Liwwadster Rondje’ uitge-

breid met een tweede rondje door 
de grachten. Wat de totale afstand op 
19,340 kilometer bracht, een forse 
wedstrijd dus. De Polyester van het 
WST begon om 12.21 uur vol gas aan 
de wedstrijd. De snelheid van de 
sloep uit Aalsmeer zat er de hele 
wedstrijd goed in, ruim boven de 9 
kilometer werd er geroeid, al was het 
aan het einde hijgen en pu�en voor 
de roeiers. Na 2 uur en 10 minuten 
eindigde het team uit Aalsmeer. Dit 
bleek goed voor een zevende plaats 
overall in Leeuwarden. En deze plek 
was ruim voldoende om de Grach-
tencup 2022 weer terug naar Aals-
meer te halen. De Grachtencup is nu 
vijf jaar een aparte klasse in sloep-
roeiend Nederland, waarvan de cup 
nu inmiddels vier keer door het team 
uit Aalsmeer gewonnen is. Het West-
einder Sloeproei Team voelt zich dus 
thuis in de grachten. Over twee 
weken is de laatste wedstrijd in 
Muiden, waar het team zich klaar 
maakt voor de laatste strijd in het 
Nederlands Kampioenschap. 

Westeinder Sloeproei Team 
wint Grachtencup 2022

Foto: www.kicksfotos.nl

Rijsenhout - Wat een geweldig 
nieuws kreeg voetbalvereniging SCW 
uit Rijsenhout afgelopen week te 
horen. Het damesteam MO20 is 
gepromoveerd naar de KNVB Hoofd-
klasse. Dit jonge team heeft in de 
eerste fase alles gewonnen en maar 1 
wedstrijd gelijk gespeeld. Dit heeft 
geresulteerd tot promotie naar de 
Hoofdklasse in de tweede fase van het 
seizoen. Coach en trainer Ebriena de 
Soet: “Dit team voetbalt al serieus lang 
samen. Er zitten vooral meiden in 
vanuit het dorp, maar ook een aantal 
uit Aalsmeer, Hoofddorp en Nieuw 
Vennep. Vorig jaar liep ik tegen het feit 
op dat de meiden echt te goed 
werden om alleen training te geven. 
Peter Colijn (assistent en verzorger) en 
ik hebben toen Don Philipi benaderd, 
een hele goede coach en trainer die al 
meerdere successen bij SCW op zijn 

naam heeft staan. Hij was precies wat 
dit gedreven team nog erbij nodig 
had. Dit team heeft uitstraling en 
winnerscapaciteit en samen zijn de 
meiden gewoon een hele goede 
eenheid. We zullen nog harder 
moeten werken en nog meer moeten 
trainen. De teams die we al jaren 
tegenkomen in de eerste klasse zullen 
we niet meer zien. Nu moeten we echt 
verder en tegen zwaardere clubs 
spelen. Volgens mij een ontzettende 
leuke uitdaging. Ons gezamenlijke 
doel is om SCW op de kaart te gaan 
zetten met serieus damesvoetbal. Hier 
komt een eerste dameselftal aan dat 
echt op goed niveau kan gaan voet-
ballen. Hoe leuk voor zo’n kleine voet-
balclub in Rijsenhout. Hopelijk gaat 
onze nieuwbouw ook snel door, zodat 
iedereen in Haarlemmermeer kan 
gaan genieten van dit gedreven team.” 

Promotie voor voetbaldames 
van SCW naar Hoofdklasse








