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Aalsmeer - Burgemeester en
wethouders willen de inzameling van metalen verpakkingen (blikjes) en drankkartons bij het plastic verpakkingsafval invoeren per 15
november aanstaande. Aan
de gemeenteraad gaat vanavond tijdens de raadsvergadering voorgesteld worden
om hiertoe circa tien bovengrondse containers te plaatsen bij de huidige ‘stations’.
Voor deze verandering in de
inzameling (van plastic naar
ook blikjes en drankkartons)
dient de afvalstoffenverordening gewijzigd te worden.
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BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Oosteinderweg 251-564 (250 kranten)

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

Bomen kappen en planten, rotondes, bushaltes en planning

KOM WERKEN ALS
HUISHOUDELIJKE
HULP!
Zie verder in deze krant

Hagelschade?
Welke hagelschade?
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Nieuwe Burg. Kasteleinweg
wordt groene bomenlaan
Aalsmeer - Het groenplan op de her in te richten Burgemeester
Kasteleinweg werd afgelopen dinsdag 29 oktober gepresenteerd
aan direct omwonenden in één van de drie bovenzalen in De Oude Veiling. Het was druk op de bovenverdieping deze avond. Uit
de vergaderzaal klonk gezang van Sonority en in de grote zaal
begon om acht uur fractieoverleg met de wethouders.
Voor alle vragen
over werk in Amstelveen
In de ruimte van het
Cultuurpunt
en Aalsmeer Kom langs slot ook waardevolle bomen tuswas de presentatie vaninhet
groen- sen”, aldus de insteek om in overhet raadhuis
plan voor de her in te
richtenofBurAmstelveen
kijk op leg te treden met de Provincie.
www.werkpleinAA.nl
gemeester Kasteleinweg.
De nieu- Er is overeenstemming bereikt.

we weg krijgt een aparte, vrije Zeventien bomen bij de flat en
busbaan en tussen dit gedeelte enkele op de hoek met de Menen de weg voor auto’s en moto- singlaan gaan verwijderd worden.
ren gaat over de hele lengte een Echter de twaalf bomen voor het
brede bomenlaan gecreëerd wor- Heegstrapark (dat groen blijft en
abspijnaker.nl
den. In totaal gaan op het nieuwe dus niet aangetast zal worden)
traject vanaf de Aalsmeerderbrug blijven vooralsnog behouden.
wachten op een goede
Donderdag
Vertrouwd, vakkundig
en snel7 november 14.30-16.30 uur Werkplein,
en met de 1.Zwarteweg zo’n 175 Het betreft twaalf al oudere boat ze wat ouder, ziek of
raadhuis Amstelveen, Laantot
Nieuwer-Amstel
bomen geplant worden. “Geen men met dikke stammen. Ze zijn
Pijnaker - Aalsmeer
kleine jongens”, zo werd verteld, het waard om te blijven schitteAanmelden mag, via werkpleinAA@amstelveen.nl
“maar al flinke bomen.”
ren langs het nieuwe traject, maar
ber verschillende werkMaar ook zonder aanmelding ben je van harte welkom, heel graag tot dan!
hun wortels moeten natuurlijk
Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
el vacatures waarin je
T (020) 647 8001 • E info@abspijnaker.nl
Rotondes en bushaltes
wel voldoende ruimte houden. Bij
amen vinden jullie de
Bij alle kruisingen in het traject de rotonde bij de Van Cleeffkade
worden rotondes aangelegd en komen aan beide zijden bushalvoor de rotonde en de bushalte tes met fietsenstallingen en bij
met fietsenstalling bij de Ophe- de Zwarteweg (kant bedrijfsgemoeten
bomen wijken. In bouw) wordt een busstation gek dan op een andere dag een afspraak om te praten over watlialaan
we voor je
kunnen doen.
eerste instantie werd door de Pro- bouwd met uiteraard ook mogevincie een kapvergunning aan- lijkheden om fietsen te stallen. De
gevraagd voor totaal 31 bomen, zeventien bomen, die definitief
maar dit ging het college iets te gekapt gaan worden, zullen voor
VOOR HET
ver. “Dat kan anders, er staan tot het broedseizoen verwijderd worOFFICIËLE

nieuwe werkgever op 7 november
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den, dus voor half maart. De exacte datum wordt uiteraard vooraf
aangekondigd.
Planning herinrichting
Een planning voor de start van de
reconstructie van de Kasteleinweg is ook al gemaakt, volgend
jaar februari gaat de eerste spade
de grond in. Maar noteer vooral
dinsdag 19 november in de agenda, want deze avond wordt in het
gemeentehuis de exacte planning bekendgemaakt. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur.
Zo goed als zeker wordt als eerste
de rotonde bij de Zwarteweg aangelegd voor een veilige schooloversteek. Tegelijkertijd wordt
ook aangevangen bij SchipholRijk, er wordt als het ware naar
elkaar toe gewerkt. Het gedeelte
dorp is dan als laatste, in het voorjaar van 2021, aan de beurt.

Getuigen en/of informatie gezocht

BMW gestolen vanaf de
Bilderdammerweg
Kudelstaart - In de late avond of
nacht van vrijdag 25 op zaterdag
26 oktober is vanaf de Bilderdammerweg (nabij kerkelijk centrum
de Spil) in Kudelstaart een auto
gestolen. Het betreft een BMW,
1-serie en blauw van kleur. Het
kenteken van de auto is JX-582-R.
Eigenaar van de BMW is Stephan

Tromp en hij hoopt informatie te
krijgen die mogelijk leidt naar de
daders of nog liever de naar de
plek waar zijn auto zich nu bevindt. Getuigen kunnen Stephan
bellen via 06-30891142 of contact opnemen met de politie via
0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

ik dagelijks en houd wat tuintjes
bij in de buurt. We hebben ook
veel gefietst, maar helaas lukt dat
voor mijn vrouw niet meer. Martha heeft een paar nieuwe heupen en loopt tegenwoordig met
een rollator.” De kinderen vullen
aan dat moeder soms niet bij te
houden is. “Ja, ze heeft er behoorlijk de gang in!” Mevrouw glundert en zegt: “Ik ben positief ingesteld en hou helemaal niet van
zeuren. Ik puzzel graag, we kijken
televisie en zijn echte spelletjesmensen.” Het echtpaar Zethof zat
volop in het verenigingsleven. Zo
was Arie tweeëndertig jaar lang
penningmeester van het Dorpshuis, waar ze binnenkort hun di-

amanten huwelijksfeestje vieren,
en had Martha diverse bestuursfuncties. Onder andere bij RKDES.
“Ik heb daar zelfs nog gevoetbald!” Wat het geheim is van zo’n
lang huwelijk vraagt de burgemeester, voor wie het tijd is om er
weer vandoor te gaan. “Ach, het
leven gaat heus niet altijd over rozen, maar je moet gewoon doorgaan.” De goedlachse echtelieden
hebben nog twee goede tips:
“Maak geen ruzie waar de kinderen bij zijn en plan nooit langer
dan een jaar vooruit.” Waarvan akte. Namens de Nieuwe Meerbode; hartelijk gefeliciteerd, bruidspaar Zethof.
Door Miranda Gommans

Hederalaan en Ficushof
Tot slot nog een leuk nieuwtje
over de te bouwen nieuwbouwwijk achter de brandweerkazerne aan de Zwarteweg. De straatnamen zijn al bekend. De nieuwe
bewoners komen te wonen aan
de Hederalaan en in het Ficushof
en het Kentiahof.

Het was liefde op het eerste gezicht

ADVERTEREN? Kudelstaarts echtpaar Zethof
viert diamanten huwelijk
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Kudelstaart - 28 oktober 2019 is de dag dat Marta en Arie Zethof
zestig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Vanwege dit
heuglijke feit komt burgemeester Guido Oude Kotte op bezoek
en overhandigt hij hen een boeket bloemen en de kopie van de
originele trouwakte uit 1959 namens de gemeente Aalsmeer.
Het echtpaar oogt kwiek en fit.
De vier kinderen, een zoon en
drie dochters, zijn ook aanwezig
en schenken koffie met daarbij
een heerlijke zoete bruiloftstaart
van een bakker uit Hellendoorn,
de woonplaats waar een van de
dochters twee jaar geleden naartoe is verhuisd en een camping
begon. “Daar moesten we wel
even aan wennen, ikzelf ben nog
nooit verder dan zeshonderd meter verhuisd in mijn leven,” verzucht de geboren en getogen Kudelstaarter Arie (86 jaar). “Maar”,
vult zijn vrouw Martha aan, “zo
erg is het niet hoor, want mijn
man rijdt nog en we gaan er dan

sterker nog; er komen er op dinsdag steevast een paar lunchen. Ik
heb zes volgeplakte fotoboeken
van de kleinkinderen.” Mevrouw,
vier jaar jonger dan haar man, is
zeer bij de tijd, appt nog en doet
ook regelmatig op visite en loge- haar bankzaken en e-mail via de
ren dan in een luxe chalet.” Het smartphone. “Mama heeft een
echtpaar ontmoette elkaar vie- heel goed geheugen! Ze weet alrenzestig jaar geleden bij dan- les van data en getallen, dus als
sen in Roelofarendsveen, de ge- wij iets willen weten, vragen we
boorteplaats van Martha (meis- haar.” Aldus de trotse kinderen.
jesnaam Koek) en het was liefde
op het eerste gezicht. Naast vier Verenigingsleven
kinderen kwamen er acht klein- Arie, in zijn werkende leven rozenkinderen en twee achterkleinkin- veredelaar op de kwekerij waar
deren. Een tweeling van vijf jaar. hij voor woonde, is zeer sportief.
Ze kwamen vaak over de vloer “Ik deed aan hardlopen. Niet echt
bij opa en oma. “Ik heb daar al- voor wedstrijden hoor, maar de
tijd enorm van genoten. Jaren- Dam tot Damloop op mijn drielang aan de Kudelstaartseweg enzeventigste was wel een hoogen nu we reeds zestien jaar in de tepunt. Ik heb een aantal jaren
Madame Curiestraat wonen ko- geleden een hartinfarct gehad,
men ze nog steeds regelmatig, kreeg drie stents, en nu wandel
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‘Genieten van wind door de haren’

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl

Laatste zangdienst van dit jaar

Aalsmeer Zingt met IMK
Aalsmeer - Zondag 3 november
staat alweer de laatste zangdienst
van dit jaar op het programma.
Er zal deze avond medewerking
worden verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer (IMH) onder leiding van
Hans van Noord. Het koor, bestaande uit ongeveer 70 zangers,
zal deze avond een aantal nummers ten gehore brengen en uiteraard zal ook de samenzang
niet ontbreken. De samenzang
zal worden begeleid door de heer

van 4.760 euro ingezameld door
de Stichting GA voor de aanschaf
van zonnepanelen. De zonnepanelen zijn bestemd voor het opvanghuis voor tienermeisjes, die
bevrijd zijn uit de seks industrie/
uit de prostitutie, soms ook zwanger zijn in Cebu City. Er is ruim
7.000 euro nodig om de zonnepanelen aan te schaffen en te laten
plaatsen, Deze kunnen nu aangeschaft worden.

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Om 10u. Jeugddienst. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Vertaling
in het Engels en Spaans. Om
19u. Baan7 Jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. J.
Weij en 16.30u. met ds. C. van
Atten, gez. dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 17u. Allerzielen in
Kloosterhof met M. van Zoelen. Zaterdag om 19u. WGV
o.l.v. parochianen in Karmelkerk. Zondag om 14u. Poolse
dienst met Andrzej in Karmelkerk. Woensdag om 9.30u. Eucharistieviering in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
- Roemeens-orthodoxe Parochie: Zondag 9u. Utrenia en
1030u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. C.J. van Stralen uit
Utrecht. Dankdag voor gewas
en arbeid.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met dhr.
A.J.R. Treur uit Vinkeveen
m.m.v. bewoners OTT De Spil.
Woensdag om 19.30u. Dankdag voor gewas en arbeid met
pastor A.M. Creemer-Allard.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag Geen dienst.

Van Noord op het prachtige Knipscheerorgel van de Dorpskerk. Er
zullen liederen worden gezongen uit de diverse zangbundels.
‘Aalsmeer Zingt’ staat onder leiding van de eigen wijkpredikant
van de Dorpskerk dominee G.H.
de Ruiter. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om
deze muzikale dienst bij te komen wonen op zondag 3 november in de Dorpskerk in de Kanaalstraat 12. De toegang is gratis en
de aanvang is 18.30 uur.

Cheque van de OSA voor
weeshuis op Filippijnen

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

Kerkdiensten
Zondag 3 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Maurice Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Wim
Hoddenbach. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. en
16.30u. met ds. C. van Atten.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met Daan Savert. Collecte: NBG. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Kinderdienst met ds. Y. Hsu.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter. Organist: R. Postma.
Om 18.30u. Zangdienst m.m.v.
Haarlemmermeers mannenkoor o.l.v. H. van Noord.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.

Succesvol eerste jaar
van stichting SAM

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

Aalsmeer - Afgelopen week is
door de penningmeester Stef
Holling van OSA een cheque van
2.500 euro uitgereikt voor een
project op de Filippijnen. Mevrouw L. Dekkers van de Stichting GA nam de subsidiecheque
in ontvangst. Er is een bedrag

Extra bijdrage
Ook met een project bezig of
kent u een project dat u zou willen steunen? Meer informatie
over een eventuele extra bijdrage via de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
(OSA) is te vinden op de website:
www.osa-aalsmeer.nl

Thema: Alle reden tot dankbaarheid

Dankdag voor gewas en
arbeid in de Dorpskerk
Aalsmeer - In de Dorpskerk in de
Kanaalstraat wordt op woensdag
6 november de Dankdag voor
gewas en arbeid gevierd vanaf
19.30 uur. Dit jaar is de bekende
Amsterdamse dominee Paul Visser van de Noorderkerk bereid
gevonden voor te gaan. Het thema is Psalm 65 en het onderwerp
is: Alle reden tot dankbaarheid.
Stukje geschiedenis
Het gebruik om in moeilijke tijden een aparte bededag te houden zou ontstaan zijn in de middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen, zoals de quatertemperdagen en de kruisdagen.
Daarbij ging het vooral om omstandigheden op seculier terrein:
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Op 4 november om
20u. met ds. Henk Poot. De
profetische boodschap van
Advent.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 12
november om 20u. Peter Slagter over ‘Het leven van David’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

oorlog, honger en rampen. Na de
reformatie in de 16e eeuw, toen
grote delen van Nederland het
katholicisme voor het protestantisme verruilden, werd het houden van bededagen door de reformatorische kerken overgenomen. In 1578 werd er door de Synode van Dordrecht bepaald dat
er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt
moest worden. Wanneer er vervolgens een bid- of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas
én arbeid. Tegenover de dankdag
werd later ook een vaste dag om
te bidden ingesteld. Meer weten?
Kijk op hervormdaalsmeer.nl

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 november houdt de SOW gemeente

Aalsmeer - Met voldoening kijken het bestuur en de vrijwilligers terug op het eerste jaar van
Stichting SAM. Een jaar dat best
succesvol genoemd mag worden omdat de vele vrijwilligers
weer heel veel ouderen en mensen met een beperking fijne uurtjes hebben bezorgd. Net als in
voorgaande jaren, toen nog onder de vlag van het Rode Kruis,
wandelden er wekelijks vrijwilligers met hun gasten in een rolstoel door het dorp. Die vrijwilligersgroep bestaat nu uit 22 mannen en vrouwen, maar gehoopt
wordt dat daar meer mensen bijkomen om mee te helpen hun
medemens een fijne uurtje in de
buitenlucht te gunnen. De rolstoelfietsgroep heeft in het afgelopen jaar een nieuwe coördinator gekregen en de groep is laatstelijk uitgebreid tot 12 fietsers.
Ook daar is ruimte voor en gebrek
aan meer fietsers, zodat er meer
gasten mee naar buiten kunnen.
De activiteiten van de rolstoelwandel-/rolstoelfietsgroep lopen
van begin april tot half oktober,
omdat het in de herfst en winter
te koud wordt voor de gasten in
de rolstoel. In het afgelopen jaar
werd er ook weer een fantastische boottocht georganiseerd
waar zo’n 100 gasten een heerlijk
dag werd bezorgd. Bij Stichting
SAM is ook een groep jongeren
actief. Deze groep, bestaande uit
12 jongeren, heeft tijdens de Pramenrace een groep mensen met
een beperking van Ons Tweede
Thuis weer een fijne dag gegeven. Net zoals dat gebeurde ten
tijde van het Rode Kruis konden
de gasten in de tuin van Zorgcentrum Aelsmeer aan de waterkant
te kijken naar de vele pramen en
bemanningen.
Vrijwilligers gezocht
Voor alle activiteiten van jong

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Aanstaande zondag
3 november is er weer een inloop
bij de Doopsgezinde Gemeente. Deze is bedoeld voor alle senioren vanaf 65 jaar in Aalsmeer
en omstreken, die de zondagmiddag lang vinden duren. Er wordt
begonnen met thee of koffie, er
wordt een gedicht of verhaal verteld en geluisterd naar muziek.
Thema van deze middag is: Kinderliedje en een reformator. Er is
alle gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. Men doet ook
graag een spelletje. Iedereen vanaf 65 jaar is van harte welkom van
15.00 tot 16.30 uur in de Bindingzaal van de DG kerk aan de Zijdstraat 55. Er wordt een vrijwillige
bijdrage van 2 euro per persoon
gevraagd.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 6 november is er van 9.30 tot 11.30
uur inloop en ontmoeting, onder
het genot van een kopje koffie, in
de Oost-Inn. Samen genieten van
een ochtend gezelligheid. Belangstellenden zijn hartelijk welkom bij de activiteiten in de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen kan contact opgenomen
worden via 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website hervormdaalsmeer.nl
haar maandelijkse koffie-inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00
uur, iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Koffie en thee
staan klaar. Er zijn mogelijkheden
om een kaartje te schrijven aan
zieke mensen of om een gesprek
van mens tot mens te hebben. U/
jij komt toch ook en neem gerust
iemand mee.

en oud zou het fijn zijn als er
meer vrijwilligers bijkomen. Hoe
meer mensen er met iemand in
een rolstoel willen wandelen of
willen fietsen hoe meer ouderen en mensen met een beperking ‘er even uit kunnen en kunnen genieten van de wind door
de haren’. De activiteiten beperken zich niet alleen tot mensen
uit de Zorgcentra maar ook mensen ‘uit de wijk’ krijgen de mogelijkheid om door vrijwilligers van
Stichting SAM ‘er even uit te kunnen’. Aanmelden als vrijwilliger
kan door te mailen naar wam.
vooges@gmail.com of bel naar
06-30770852. Meer informatie is
te vinden op de site www.stichtingsam.eu

COLOFON
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 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.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.
Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
LANDELIJK GEBIED OOST
Gemeente Aalsmeer – Beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M
(Z18-003731)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste
lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bovengenoemde omgevingsvergunning
hebben verleend. Het ter plaatste geldende bestemmingsplan
‘Landelijk Gebied Oost’ laat dit niet toe, omdat de gronden zijn
bestemd voor ‘Bedrijf-Solitair’ (B-ST). Het bedrijfsverzamelgebouw zal worden gerealiseerd op een stuk braakliggende
grond. Het perceel wordt door andere bedrijfsfuncties en een
woning omsloten.
Inzage
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen gedurende 6 weken van 1 november tot en
met 12 december 2019 op de volgende wijze voor een ieder
ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358. OIAVHB02xNOW01
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op
woensdagavond van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 08.3010.30 uur;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via de
centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 08.30-15.30 uur, donderdag 08.30-12.30 uur).
Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om de vergunning
te verlenen is mogelijk van 1 november 2019 t/m 12 december
2019. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig

zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te
dienen, kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift
en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met
de rechtbank Amsterdam.

ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 139 en 141, 1431 AD, (Z19-056166), het onderheien van het betonpad richting jachthaven en terrassen
rondom de woning. Verzonden: 25 oktober 2019
- Machineweg 133, 1432 EP, (Z19-050632), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten en het verbouwen van de werkplaats. Verzonden:
24 oktober 2019

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Sportlaan 43, 1431 HW, (Z19-040220), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een nieuw clubgebouw voor Atletiek Vereniging Aalsmeer. Verzonden: 25
oktober 2019
- Mercuriusstraat 13, 1431 XC, (Z19-053109), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 24 oktober 2019
- Ophelialaan 241, 1431 HH, (Z19-055749), het uitbreiden
van de schuur d.m.v. verlenging bestaande schuur/garage.
Verzonden: 24 oktober 2019
- Machineweg 293, 1432 ES, (Z19-051363), het maken van
een nieuwe in- en uitrit over een watergang. Verzonden:
24 oktober 2019
- Oosteinderweg 262, 1432 BC, (Z19-047064), het vervangen van de houten brug door een betonnen brug. Verzonden: 21 oktober 2019

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF IN AALSMEER:
DENK MEE!
Hoe ziet uw ideale afval inzamelsysteem eruit? Dat wil de gemeente Aalsmeer graag van u weten. Want zo min mogelijk
afval en dat wát we aanleveren goed scheiden is de uitdaging
die we met elkaar aangaan. Dit gebeurt onder het motto:
“Van afval naar grondstof”. U kunt nog tot 4 november via
www.aalsmeer.nl/afval de online enquête invullen of vanaf 8
november een van de drie bewonersbijeenkomsten bezoeken:
- Vrijdag 8 november 2019, 15.30-17.00 Dorpshuis Kudelstaart: Kudelstaartseweg 239, inloop vanaf 15.00 uur
- Dinsdag 12 november 2019, 19.30-21.00 De Oude Veiling:
Marktstraat 19, inloop vanaf 19.00 uur
- Donderdag 14 november 2019, 19.30-21.00 The Beach:
Oosteinderweg 247A, inloop vanaf 19.00 uur
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
RECTIFICATIE
- Hornweg nabij 187, sectie B nr. 6956, (Z19-059289), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het tijdelijk
plaatsen van een JOP ( jongerenontmoetingsplek) . Toelichting: in de publicatie van 7 oktober is abusievelijk een
verkeerde locatie vermeld.
- Werven 21, 1431 CP, (Z19-054203), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het legaliseren van een nieuwe
schuur met overkapping. Toelichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat het een legalisatie
van een reeds gebouwde schuur betreft.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Graaf Willemlaan ter hoogte van nr. 25, 1433 HL, (Z19064759), het inrichten van een bouwplaats op vier parkeerplaatsen t.b.v. onderhoudswerkzaamheden voor het
complex Graaf Willemlaan van 4 november 2019 tot en
met 24 april 2020
- Oosteinderweg 248, 1432 BB, (Z19-064564), het verbouwen van de berging op de 2e verdieping naar een eenpersoonskamer
- Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z19-064245), het realiseren
van een uitbreiding aan de voorgevel
- Lakenblekerstraat naast 62, (Z19-064106), het bouwen van
een hotel met algemene voorzieningen en een half verdiepte stallingsgarage
- Fonteinkruidhof 31 , 1433 WD, (Z19-063439), het plaatsen
van een dakkapel en dakraam aan de voorzijde van de woning
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de wabo verlengd:
- Zwarteweg tussen nummer 67 en 73, 1431 VJ, (Z19052499), het kappen van een dode boom en het herplanten van bomen. Verzonden: 25 oktober 2019
- Aalsmeerderweg 241A, 241B, 241C, 241D, 241E, 241F,
241G, 241H, 241K en 241L, (Z19-040212), het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw. Verzonden: 25 oktober 2019

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te 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:
- Kudelstaartseweg 75, 1433 GB, (Z19-050634), het uitbreiden van de woning en het vervangen van een berging.
Verzonden: 28 oktober 2019
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

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

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 187 (Z19-055656) Rings op 16 november 2019,
verzonden 28 oktober 2019

Collectevergunning (Verleend)
- Kudelstaart (Z19-060742) Geld inzamelen voor Sinterklaasintocht Kudelstaart van 11 tot en met 16 november 2019,
verzonden 28 oktober 2019
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z19-063102) Verkoop verse en bewerkte
visproducten van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2024, verzonden 23 oktober 2019

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22 (Z19-038737) Westeinderpaviljoen
B.V., verzonden 28 oktober 2019

t/m 08-12-19
t/m 06-12-19

t/m 12-12-19

TER INZAGE
t/m 31-10-19

t/m 31-10-19

Vaststellingsbesluit
‘Uiterweg-Plasoevers
2005 – Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bijbehorende stukken, waaronder het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z2018/008158)

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding,
planregels en toelichting
Besluit herziening Welstandsbeleid (Z2018/051216) met bijbehorende stukken
Nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e
herziening” met bijbehorende stukken (Z2018/051216)
De omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M (Z18-003731), de
daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
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Initiatiefneemster Sandra Alderden:

Volgende week ‘De wilde stad’

Aalsmeer - De Schrijversparade
aanstaande zaterdag 2 november
van 12.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek van Aalsmeer lijkt op voorhand al een groot succes te worden. Steeds meer schrijvers melden zich aan om op de zeepkist iets
over hun boek te vertellen. Sandra Alderden, de initiatiefneemster van deze eerste Aalsmeerse
Schrijversparade, toont zich dan
ook blij en tevreden. Overgekomen uit Frankrijk praat zij in De
Oude Veiling bij met de denktank
waarvan ook haar moeder Gon de
Koter deel uit maakt “Zonder jullie was het natuurlijk nooit gelukt.’”
Sandra heeft een bijzonder verleden en schreef daarover. Niet eens
met het idee om het uit te geven,
meer als herinnering aan een tijd
die haar veel gebracht heeft en
haar leven ook weer een nieuwe
wending gaf. Sandra was namelijk
non in een Boeddhistisch klooster
in Frankrijk maar trad na vijf jaar
uit. Zij trok de wijde wereld in, ontmoette opnieuw de monnik Santi
- afkomstig uit Laos - waarmee zij
eerder in het klooster zat en filosofeerde met hem over het leven. Bij
het overlezen van de door haar geschreven tekst vond zij toch dat er
meer mee moest gebeuren en zij
schakelde een schrijfcoach in. Uiteindelijk werd dit het boek: Levensreis. Zij schreef nog een tweede boek: Opscheppen waarmee zij
op de short-list van de Alice Indie
Boekprijs kwam. Tijdens de Schrijversparade gaat zij daarover zeker
vertellen hoe dit avontuur is afgelopen. Inmiddels woont Sandra
met Santi weer in Frankrijk waar
zij samen een glamping (luxe camping) leiden. Daar organiseren zij
van alles om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. In het
naseizoen organiseert zij alweer
een paar jaar een schrijfweek onder leiding van een schrijfcoach.
“Tijdens de schrijfweek wordt het
mij steeds weer duidelijk hoe inspirerend het voor schrijvers is om
elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen hoe hard er gewerkt
moet worden om een boek uit te
kunnen geven. Zo ben ik op het
idee gekomen om in Aalsmeer waar ik geboren en getogen ben
- een schrijversparade te organiseren waar iedereen, jong en oud
die van lezen houdt en schrijversambities heeft, een podium geboden wordt. Tijdens de voorbereiding zijn er zoveel mooie contacten ontstaan dat het nu al beantwoordt aan mijn verwachting.
Dertig mensen die op geheel vrijwillige basis meedoen is reuze inspirerend. Dat telt ook voor het
enthousiasme van de bieb, dat
wij over deze ruimte kunnen beschikken en over de foyer van De
Oude Veiling waar de workshops
worden gehouden. Wilbert Streng

Aalsmeer - Op vrijdag 1 november vertelt Wim Roodenburg tijdens de inloop Odense over Aalsmeer van toen. Over
Aalsmeer is genoeg te vertellen, er bestaan vele foto’s over
hoe Aalsmeer vroeger was. Wim
neemt de aanwezigen mee naar
de tijd van toen, hoe het was in
het dorp of op de buurt. Op 8 november wordt gekeken naar ’De
wilde stad’. Spectaculaire beelden
van de hoofdstad gezien door de
ogen van de avontuurlijke stadskat Abatutu. Een week later wordt
op vrijdagmiddag gepraat over
de spoorlijn bij Aalsmeer, mensen
die aanvullende informatie, foto’s
en films hiervan hebben zijn welkom dit te delen. Op 29 november wordt de film vertoond van

Odense Inloop vrijdag
over oud-Aalsmeer

‘Schrijversparade mooie
inspiratiebron’
die als gastheer het publiek verwelkomt en er ook voor zorgt dat
de boekverloting goed verloopt.
Want gedurende de dag wordt er
om het half uur een boek weggeven, beschikbaar gesteld door de
schrijvers. Dat de Schrijversparade officieel wordt geopend door
Daphne Janson, directeur Bibliotheek Amstelland, zie ik als een
mooie erkenning.”
Programma
12.00 uur: Opening Schrijversparade door Daphne Jansen directeur
van bibliotheek Amstelland
Kinderboekenhoek: Voorlezen,
poppenkast en workshop hoe een
kinderboek schrijven. Film en documentaire hoek: Geschiedenis
Mokum Collectie, presentatie Santi over Permacultuur (in het Engels)
en de aanschuiftafel met Sander
Bosman en Tobias Rothe. Panelhoek: Yoeke Nagel over familieverhalen schrijven, schrijverspanel
o.l.v. Peter Maarsen deelnemende
schrijvers: Jan Willem de Wijn, Leni Paul, Wim de Vries, Marlien Smit,
Marianne Knecht, Yoeke Nagel,
Pieter Groenveld, Esther Sparnaaij
en Truus Oudendijk. Taalcafé: Anderstaligen vertellen in het Nederlands wat voor hen Aalsmeer betekent. Stap op de zeepkist: Van
12.30 tot 17.00 uur staan er schrijvers, dichters, liedjesschrijvers op
de zeepkist. Zij vertellen over hun
eigen werk. Gedichtentuin: Gedichten lezen en voordragen Frits
Rozenberg zorgt voor een bloemige aankleding Vraag en antwoord hoeken: Gezellige zitjes
waar Ilona van Hilst, Anita Pronk,
Yoeke Nagel, Sandra Alderden,
Monique Steenvoorden, Ineke van
Lier hun boeken signeren en vragen beantwoorden. Melissa de Vos
heeft een bak- en kookblog en kan
daar alles over vertellen. Workshop Cultuurpunt: Gedichtenworkshop, interactieve lezing over
liedjes schrijven. Wilbert Streng
zal gedurende de Schrijversparade het publiek verwelkomen. Vanaf 14.00 uur wordt er iedere dertig
minuten een door de schrijvers beschikbaar boek verloot.
Janna van Zon

Woningbrand
snel geblust
Aalsmeer - Op woensdag 23 oktober rond één uur ‘s middags is
brand uitgebroken in een woning aan de Mr. Jac. Takkade.
De brandweer is ter plaatse gegaan en had het vuur snel onder
controle. Zo goed als zeker is de
brand door kortsluiting ontstaan
in een kwekerijtje bij het huis. Er
is niemand gewond geraakt.

Het college van Aalsmeer met gedeputeerde Adnan Tekin en regiodirecteur van Dura Vermeer, Adelbert de Vreese.

Duurzame materialen op/bij Bosrandweg

College Aalsmeer bezoekt
biobased proeftuin
Aalsmeer - Een duurzame weg
van hars, suikerriet of koolzaadolie. En niet alleen het asfalt,
maar ook de lichtmasten, de trottoirbanden, de faunapassages
en de verkeersborden gemaakt
van alleen maar biobased materialen: hoe zou dat zijn? Het college van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer bezocht
samen met gedeputeerde Adnan
Tekin en regiodirecteur van Dura Vermeer Adelbert de Vreese de
proeftuin aan de Bosrandweg.

bij het inrichten van wegen. We
gaan de komende jaren zien of en
hoe al deze duurzame elementen
kunnen bijdragen aan onze ambitie om in 2040 fossielonafhankelijk te zijn.”

Proeftuin
Over een stuk van ongeveer 850
meter zijn proefvakken met verschillende soorten biobased asfalt ingericht. Ook het wegmeubilair en alle andere onderdelen van de weg zijn gemaakt van
duurzame materialen. Op de weg
Werken aan de toekomst
wordt gebruik gemaakt van onHet college bekeek de weg van beperkt voorradige materialen
de toekomst aandachtig van zoals hars, suikerriet, koolzaaddichtbij. Wethouder Robert van olie en miscanthusgras. De proefRijn van Verkeer en Vervoer: tuin is een initiatief van de pro“Aalsmeer wil een goed bereik- vincie, de gemeenten Aalsmeer,
bare gemeente zijn. Het groot Amstelveen en Amsterdam, de
onderhoud van de weg is nu ge- Vervoerregio en bouwer Dura
reed, wat de bereikbaarheid van Vermeer. Wat werkt en wat het
onze gemeente zeker ten goe- beste is, wordt de komende tien
de komt. Tegelijkertijd begint het jaar goed bestudeerd. Natuurlijk
werken aan de toekomst nu pas blijft de veiligheid van de wegecht.” Wethouder Wilma Alink van gebruiker daarbij vooropstaan.
Duurzaamheid vult aan: “Het is Meer informatie over de biomooi dat hier aandacht is om bio- based proeftuin is te vinden op:
based materialen te gebruiken https://biobasedproeftuin.nl.

Kerkdienst in de Spil voor
en door bewoners OTT
Kudelstaart - Zondag 3 november wordt er een bijzondere kerkdienst gehouden in De Spil in Kudelstaart. Deze dienst is voorbereid met bewoners van Ons
Tweede Thuis, vestiging De Spil.
Zij hebben met elkaar nagedacht
over het thema in de gespreksgroep, de Spilgroep, die zij op
zondagavond hebben. De afgelopen weken is met elkaar geluisterd en gesproken over Ester, een
meisje dat met het Joodse volk,
in ballingschap leefde in Perzië.
God had met Esther een bijzonder plan om haar volk te kunnen
redden. Het thema van de dienst

is daar op gebaseerd en vertaald
naar deze tijd: Wat is Gods plan
met jouw leven? De liederen die
gezongen worden zijn uitgezocht
door de Spilgroep en sommige
liederen worden ook begeleid op
de piano door één van de leden
van de groep. Anderen doen de
schriftlezing of een gedicht. Voorganger is Albert Jan Treur uit Vinkeveen die ook verbonden is aan
Ons Tweede Thuis. Het zal een
laagdrempelige kerkdienst worden met veel variatie, muziek en
mooie liederen. De bewoners van
De Spil zien er naar uit. U/jij komt
toch ook?

een Aalsmeerse intocht van Sinterklaas rond 1999/2005. Elke vrijdagmiddag zijn ouderen welkom
vanaf 14.00 uur voor een kopje
koffie of thee, om 14.30 uur start
het programma tot rond 15.30
uur De inloop Odense is speciaal bedoeld voor ouderen uit
Aalsmeer. De hele week worden
activiteiten gepresenteerd, zoals
creatief, geheugentraining, muziek en bewegen. Ouderen kunnen de hele dag blijven. Contact
met anderen en het prikkelen van
de hersenen om gezond en vitaal
te blijven is het belangrijkste. Het
inloopcentrum is gevestigd in gebouw Irene aan de Kanaalstraat
12. Voor contact kan gebeld worden met Ellen Millenaar via 0622468574.

Zondag herdenking dierbaren

Bijeenkomst ‘Samen rond
Lichtjes en Namen’
Aalsmeer - Op zondag 3 november om 16.00 uur vindt de traditionele herdenkingsbijeenkomst
plaats in de aula van begraafplaats
Aalsmeer in de Ophelialaan. Tijdens deze bijeenkomst worden
met lichtsymboliek overleden
dierbare(n) herdacht. Voorganger Susan van Agten zal de middag begeleiden. Zij zal de namen
van de overledenen voorlezen
en er wordt bij iedere naam een
kaarsje ontstoken. Muzikale on-

dersteuning is er van vrouwenensemble Davanti. Na afloop wordt
er een kop koffie of thee aangeboden en wordt iedereen de gelegenheid gegeven om hun overleden dierbaren te bezoeken. De
bijeenkomst is vrij toegankelijk en
inlopen kan vanaf 15.30 uur. Aanmelden kan via zorgvlied@amstelveen.nl. In de mail graag vermelden met hoeveel personen de bijeenkomst ‘Samen rond Lichtjes en
Namen’ bijgewoond gaat worden.

Kamerlid in bibliotheek Amstelveen

Boris Dittrich over gelijke
rechten voor LHBTI’ers
Amstelland - Eerste Kamerlid Boris Dittrich geeft op vrijdag 8 november in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein een lezing over
gelijke rechten voor LHBTI’ers.
Als Eerste Kamerlid en voormalig LGBT Advocacy Director bij
Human Rights Watch vertelt hij
over zijn wereldwijde inzet voor
gelijke rechten voor LHBTI’ers.
Over zijn werk bij Human Rights
Watch schreef hij het boek ‘Elke
liefde telt’. In dit boek vertelt Boris over de reizen die hij ondernam om discriminatie in kaart te
brengen en de internationale gemeenschap erover te informeren.
Hij reist vanuit zijn standplaats in
New York en ontmoet verscheidene mensenrechtenactivisten,
ambtenaren, politici en journalisten. Door het boek te lezen leer je

de wereld van de mensenrechten
kennen.
Een aanrader. De lezing is van
20.15 tot 22.00 uur en gratis bij
te wonen. Wel eerst even aanmelden via de website: debibliotheekamstelland.nl bij het evenement
Boris Dittrich.
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Boys Named Sue in The
Shack zondagmiddag
dag 3 november in The Shack!
Them Lewis Boys
Als je een van de allerbeste piano rock ‘n roll band wilt zien, zorg
dat dan je zondagmiddag 10 november in the Shack bent. De
band Them Lewis Boys, met pianist Jeroen Sweers achter de piano, zet een energieke show neer
met klassiekers van Jerry Lee Lewis aangevuld met swingende pianonummers van andere pianohelden.
UB40 undercover
Zin in een reggae feestje? Zondag
17 november staat er een UB40
tribute band op het podium in
The Shack. Deze voortreffelijke
muzikanten zullen verbazen met
hun vertolking van al die grote
UB40 hits als, Food for Thought,
Kingston Town, I Got You Babe en
Rat in The Kitchen.
The Shack is zondag 3 november
open vanaf 15.00 uur, aanvang
Boys Named Sue 16.00 uur en de
entree is 10 euro per persoon. Kijk
voor alle info op www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in
AC Oude Meer.

▲

Oude Meer - De mannen van
Boys Named Sue konden gelukkig op korte termijn invallen voor
de Johnny Cash undercoverband
die eerst aanstaande zondag 3
november gepland stond. The
Shack blijft dus in de ‘Cash-sfeer’
met deze geweldige vervanging.
Boys Named Sue brengt een tribute to The Man In Black: Mister
Johnny Cash. Everybody loves
Cash; de country-Cash, de rockende Cash, de gospel-Cash en
de American Recordings-Cash,
kom het allemaal meemaken
zondagmiddag met Boys Named
Sue. Al eerder stond ook deze
band met veel succes op het podium in The Shack. Een fantastische band die de sfeer er meteen
in weet te brengen. De liedjes van
Cash worden vol overgave ten
gehore gebracht. De band brengt
het oude werk van Cash en laat
ook de American Recordings niet
onberoerd. Ze bestaat sinds 2001,
en na enkele bezettingswisselingen staat er een ingespeeld gezelschap van vijf geweldige muzikanten die alle facetten van Johnny Cash laten horen. Een muzikale traktatie dus op zondagmid-
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Nieuwe expositie tot en met 8 december

Portretten en keramiek
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis
is afgelopen zaterdag 26 oktober
een nieuwe expositie geopend.
‘Gezien in het Singer’ heet de tentoonstelling die bestaat uit werken van Vincent van der Geest,
Nadjezjda van Ittersum, Greetje
Majoor, Govert Muijs en Mieke
Pontier. De tentoonstellingscommissie van KCA heeft de vijf kunstenaars uitgenodigd na een bezoek aan een expositie in het Singermuseum in Laren. Een gevarieerde expositie kan bekeken worden met portretten, grafiek, keramiek, weefgetouwen en beelden. Binnen stappen in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9
kan iedere donderdag tot en met

zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
De expositie duurt tot en met 8
december.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

1 NOVEMBER

Pophelden uit de jaren zeventig en tachtig

Zaterdag Another Roadside
Attraction live in Bacchus
Sax, rock en lol zaterdagavond

Optreden Blood, Sweat
& Kiers in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 2 november komt de band Blood,
Sweat & Kiers optreden in Café Sportzicht. Tenorsaxofonist
en bandleider Wouter Kiers besloot na jarenlang touren met vele bands en diverse stijlen spelend het over een andere boeg te
gooien. Toen hij de Amerikaanse
tenor saxofonist ‘Sax’ Gordon Beadle aan het werk zag begon zijn
oude voorliefde voor de Roots
nog meer te kriebelen. Langzaam ontstond er een plan om
een nieuwe band te beginnen
waarin Rythm & Blues, het knetteren, scheuren, honken, shouting
en screaming der tenorsaxofoon
centraal zou staan. Zo ontstond
halverwege 2005 Blood, Sweat &
Kiers. Echter na 10 jaar, 4 cd’s en
een slordige 750 gigs verder besloten de heren halverwege 2015
weer ieder zijns weegs te gaan.
Maar, echter kruipt het ‘blood &
sweat’ natuurlijk daar waar het
niet gaan kan en bestijgt de band
sinds 2018 weer nu en dan voor
hele speciale en bijzondere gelegenheden het podium met el-

kaar voor een ouderwets avondje rock en lol. Blood Sweat & Kiers
met gitaar, drums, bas, drie vocalen maar ‘vooral’ met de tenorsax
van Wouter Kiers, klinkt dit viertal als een muzikale snelkookpan
van diverse stijlen: Dubbel gemixt en extra speciaal. Zin in een
gezellige avond? Kom kijken, luisteren en swingen in Sportzicht in
de Sportlaan. Aanvang is vanaf
21.00 uur en de toegang is gratis.

Americana concert zondagmiddag

Molly Tuttle Band (USA)

Regio - Aalsmeer - De Molly Tut- jaar. Deze titel werd eerder toetle Band uit Amerika komt zon- vertrouwd aan virtuozen als Doc
dagmiddag 3 november optre- Watson en Bryan Sutton.
den in De Oude Veiling in de
Marktstraat. De band bestaat uit
Molly Tuttle op gitaar en zang,
Sam Howard op bas en zang,
Nicholas Falk op drums en zang
en Christian Sedelmyer op viool
en zang. De viermansformatie is
slechts drie dagen in Nederland
voor optredens in Groningen,
Amsterdam én Aalsmeer. Molly
is in 2017 door de International
Bluegrass Music Association (IBMA) verkozen tot gitarist van het

Aalsmeer - Zaterdagavond 2 november jaren zeventig en tachtig pophelden in Bacchus met
de band Another Roadside Attraction. Verrassend en klasse,
zo werd de muziek van Another
Roadside Attraction omschreven, toen de groep rond 1980 als
VPRO-huisorkest vaak op de radio te horen was. De groep bestaande uit Emile den Tex, John
Schuursma, Jaap van der Sluijs
en Kees Maat, trad op door heel
Nederland. Meestal met z’n vieren, maar soms ook met gastmuzikanten als Hans Dulfer, Floortje
van Zutphen, Tom Barlage of Pierre van der Linden. Onlangs kwamen de muzikanten elkaar weer
tegen en is ARA herrezen. Frontman Emile den Tex zingt nog
steeds met een intensiteit die
doet denken aan de jonge Van
Morrison, van wie enkele songs
daarom ook op het repertoire
staan. Another Roadside Attraction heeft wortels in de Americana, maar ook Keltische en Caraïbi-

sche invloeden. Emile had bands
met onder andere JP den Tex, The
Lau, Lex Bolderdijk en Dany Lademacher. Emile ontving een Edison voor het album Lademacher’s
Innersleeve als singer-songwriter.
John is een van de godfathers van
de Nederlandse gitaarwereld. Hij
volgde Jan Akkerman op in het
legendarische Brainbox, speelde
in Solution, de Rob Hoeke Band,
Supersister en trad jarenlang als
duo op met Kaz Lux. Jaap speelde
eveneens in talloze bands, zoals
Electric Tear, The Attraction, Peter Schneider Band, Lademachers
Innersleeve en Woody & the Sidemen. Kees zette samen met Fred
Piek de folkrockband Fungus op.
De eerste band met ook Nederlandstalige muziek op Pinkpop.
De laatste jaren speelde Kees in
de Leo Koster Band die goede recensies kreeg in de USA.
Cultureel café Bacchus is de Gerberastraat gaat zaterdag open
om 21.00 uur. Toegang: Uw/jouw
gift

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Ukelele ‘Korala’
(concert) € 79,KOOPJE:

Mondharmonica
‘Belcanto’ € 6,80

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Gitaarversterker
‘Cort’ CM15R € 119,-

Expositie ‘A Tribute to Flowers’ in Flower Art Museum,
Kudelstaartseweg. Open: Vrijdag, zaterdag en zondag 11
tot 17u.
Odense inloop voor ouderen in Irene, Kanaalstraat van
14.30 tot 15.30u. Thema: Oud
Aalsmeer.
Snertconcert met Sursum
Corda in wijkcentrum Voor
Elkaer, Kudelstaart vanaf
17.30/18.30u.
Kaarten bij Buurtvereniging
Hornmeer in buurthuis, Dreef
1 vanaf 20u.
Jubileumconcert 130-jarige
ACOV in Open Hof Kerk, Ophelialaan vanaf 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Klaverjassen en hartenjagen
bij FCA in clubhuis, Beethovenlaan vanaf 20u.

2 NOVEMBER

Expositie ‘100 jaar Fokker’ in Crash Museum In fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug.
Open 11 tot 16u en woensdag
13 tot 16u.
Schrijversparade met diverse activiteiten in bibliotheek,
Marktstraat van 12 tot 17u.
Poppenkast over herfst tijdens Schrijversparade in bibliotheek. Voorstellingen om
12.30 en 13.15u.
Discozwemmen voor jeugd
(6-12jr) in De Waterlelie van 19
tot 21u. Thema: Halloween.
Favoriete film van Mark van
Leeuwen in bovenzaal De Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
Diensten- en goederenveiling
voor ‘Tinka Helpt’ in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Bokbier- en wijnproefproeverij door 5 verenigingen, Wim
Kan-dreef 2 van 20.30 tot 01u.
Blood, Sweet & Kiers live in café Sportzicht, Sportlaan, 21u.
Optreden Another Roadside
Attraction in Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21u.
Halloween-party in café de
Gouwetéén, Dreef, 22 tot 02u.

TIP:

Uitgebreid assortiment

(gitaar)kabels

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
Tevens is Molly een fantastische
zangeres en singer-songwriter.
Haar nieuwe CD ‘When You’re
Ready’ scoort hoog in de radio
en digitale Americana en folk
speellijsten. Het voorprogramma
wordt verzorgd door zangeres en
gitarist Nina Lynn (NL).
Het concert zondag 3 november in De Oude Veiling begint om
15.00 uur. De entree bedraagt 25
euro. Kaarten reserveren kan via
scr@pietergroenveld.com.

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Damesbridgen in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 13u.
Expositie ‘Gezien in het Singer’
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat
om 16u. Tot en met 8 december. Open: donderdag tot en
met zondag 14-17u.
Lezing Groei & Bloei over Sikkim (Himalaya) in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Openbare raadsvergadering
in gemeentehuis vanaf 20u.

Denk a/d Buren
Aalsmeer - Op zondag 17 november viert smartlappenkoor ‘Denk
aan de Buren’ haar 20 jarig bestaan met een jubileumconcert.
Het concert wordt gegeven in De
Oude Veiling in de Marktstraat en
begint om 14.00 uur. Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn te reserveren bij alle koorleden en via
jubileumdadb@gmail.com.

3 NOVEMBER

‘In het Bos’ op kinderboerderij
Boerenvreugd met knutselen
en spelletjes van 11 tot 15u.<
Molly Tuttle Band, Americana
concert, in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15u.
Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde Gemeente in bindingzaal, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
Herdenkingsbijeenkomst ‘Samen rond Lichtjes en namen’
om 16u. bij begraafplaats Ophelialaan.
Boys Named Sue live in The
Shack in Oude Meer v/a 16u.
Aalsmeer Zingt in Dorpskerk,
Kanaalstraat vanaf 18.30u.

4 NOVEMBER

Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat 16
van 13.30 tot 16.30u.
Competitie Bridgeclub ‘t
Rondje in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 19.30u.
Kaartavond Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Wijkoverleg Oost over jeugd
en Schiphol in De Mikado, Catharina Amalialaan, 20 tot 22u.
Veiling bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20.30u. Zaal
open om 19u.

5 NOVEMBER

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Computerhulp voor ouderen
in ‘t Hofplein, Clematisstraat.
Van 9.30 tot 11.30u. Ook donderdag. Bridgen 13.30 tot 16u.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein.
Taalpunt
in
bibliotheek,
Marktstraat van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Nostalgisch filmfestival voor
OVAK-leden in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.<
Info-avond eerste communie
in Antoniusschool (Rietpluim),
Kudelstaart vanaf 20u.
Inloop over Barendebrug in
De Oude Veiling, Marktstraat
van 20 tot 21u.
Dartavond in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.

6 NOVEMBER

Cultuurdag voor groepen 3, 4
en 5 bij Cultuurpunt Aalsmeer
in De Oude Veiling, Marktstraat. Voorlezen, knutselen
en dansen van 9 tot 14u.
Inloop Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan van 9.30
tot 11.30u.
Handwerken in Het Lichtbaken, Rijsenhout vanaf 10u.
Koffie-ochtend in De Spil, Kudelstaart vanaf 10u
Koffie- en spelochtend in wijkcentrum Hofplein, Clematisstraat, 10 tot 12u.
Walking Football voor 60+ bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan
van 10 tot 11.30u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

7 NOVEMBER

Kaartmiddag voor 55+ers in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 13.30u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout vanaf
19.30u.
Begrotingsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
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Favo Cinema in De Oude Veiling

Beleef de nacht met Merel, Mike en Sterre

Favoriete Film van Mark
van Leeuwen zaterdag

Concert ‘Nachtlicht’ in
Flower Art Museum
Aalsmeer - Vrijdag 8 november
is het laatste concert van dit jaar
in het Flower Art Museum. Merel
Vercammen (viool) speelt dan samen met Mike Boddé (piano) en
Sterre Konijn (zang) de voorstelling Nachtlicht. Op het programma staan composities van Debussy en Fauré tot Paul McCartney
en Nina Hagen. En improvisaties, teksten van Mike en eigen
liedjes van Sterre. De begenadigde violiste Merel Vercammen
is dit jaar ‘musican in residence’
van het Aalsmeerse museum. Elk
kwartaal is er een concert waarbij Merel telkens samen met andere musici optreedt. Het leverde
al drie zeer verrassende en kwalitatief geweldige concerten op,
in de bijzondere ambiance van
het museum met telkens nieuwe tentoonstellingen. Het vierde en laatste concert van dit jaar
heeft een line-up om u tegen te
zeggen. Merel speelt ditmaal samen met Mike Boddé, bekend als
kleinkunstenaar, imitator, auteur,
liedjesschrijver en pianist. Tegenwoordig is hij onder andere vaste gast in het programma Podium
Sterre, Mike en Merel.
Foto: Merlijn Doomernik

Witteman. Het trio wordt gecompleteerd door zangeres Sterre Konijn. Zij heeft zich de afgelopen
jaren toegelegd op het grensgebied van muziek en theater en
zong, speelde en componeerde
in producties van onder andere
Theater Sonnevanck en Herman
van Veen. Daarnaast is zij zangdocente aan de Arnhemse Toneelschool.
Dromen en nachtmerries
Deze drie topmusici brengen 8
november de voorstelling Nachtlicht: een muziekvoorstelling
over de slaap en het onderbewuste. Beleef de nacht intens met
Sterre, Merel en Mike. Beleef hun
dromen en hun nachtmerries.
Laat je meevoeren naar het moment waarop het onderbewuste
spreekt, het moment dat creativiteit het licht vindt. Luister naar
nachtmuziek in het schemerduister; nachtelijke jazz, nachtelijke improvisaties en natuurlijk
‘nocturnes’: de nachtmuziek uit
de klassieke wereld. En hoe donker het ook wordt, de drie zorgen altijd dat er een vlammetje in
de duisternis blijft branden; een
nachtlampje van mooie muziek,
de muziek van het nachtlicht.
Voor de voorstelling op vrijdag
8 november met aanvang 20.00
uur is nog een beperkt aantal
kaarten te koop. Kaarten kosten
25 euro per stuk en zijn inclusief
een kopje koffie/thee en toegang
tot de tentoonstelling ‘A Tribute to Flowers’. Tickets reserveren
kan via www.flowerartmuseum.
nl of door te mailen naar info@
flowerartmuseum.nl. Het adres
van het Flower Art Museum is Kudelstaartseweg 1 (tegenover de
watertoren).

Nostalgische filmmiddag
bij OVAK in Parochiehuis
Aalsmeer - Siem Kooy is op dinsdagmiddag 5 november opnieuw
te gast bij de OVAK met een verzameling films uit zijn uitgebreide archief. Film 1 is een korte promotiefilm waarin de burgemeester
een rondje Aalsmeer en Westeinderplassen presenteert. Gevolgd
door een film uit 1953 van het huwelijk van Bram v/d Velde en Annie
Nieuwkoop met versierde bloemenwagens. Film 3 is een korte
gevarieerde film met onder andere een kinderparty, ijscoman Butter, kinderen van medewerkers van
Maarse & Kroon tijdens een dagje
uit en beelden van de familie Eveleens (Hartenlust). Film 4 gaat over
Koninginnedag op 30 april 2004
met opnames gemaakt in de Zijdstraat en op het Raadhuisplein. Op
film 5 zijn beelden van een ijsbreker op de Ringvaart te zien en voet-

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 1 november is er weer gewoon kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Er
wordt vanaf 20.00 uur gekaart inhet buurthuis aan de Dreef 1. De
zaal is open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Iedere
kaartliefhebber is van harte welkom. Dat het klaverjassen helemaal in is, was vrijdag te merken.
Liefst 11 tafels vol bij buurtvereniging Hornmeer en volgens een
nieuw koppel zit het met de gezelligheid wel ‘snor’. Er kunnen nog
wel meer kaarters bij, ruimte genoeg. Het koppelkaarten op vrijdag 25 oktober is gewonnen door
Grada Groeneveld en Marja Joore
met 5834 punten. Jan Meijer en
Gerard Presser werden met 5727
punten tweede en Joke Kieviet en
Mia Huijkman met 5553 punten
derde. De poedelprijs was voor het
veelbelovende koppel Pia en Miep
Wolff met 3073 punten.

bal op het terrein van VVA toen ze
nog speelden op het sportcomplex aan de Sportlaan. Na de pauze film 6: ‘Logisch’. Dit is een korte
film van Jaap Tromp en Martin Verbeek. Film 7 is een film van 20 minuten uit 1938 van Aalsmeers Harmonie met een taptoe en concert
op de Machineweg en het land van
Reewijk in Aalsmeer Oost. De laatste film is een film uit 1991. Op 3
februari werd toen de ijsbaan van
IJsclub Aalsmeer Oost geopend.
De middag wordt gehouden in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
en begint om 14.00 uur. Leden van
OVAK zijn van harte welkom.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 4 november organiseert Allen Weerbaar weer een gezellige kaartavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma en deelname kost 1,50 euro per persoon.
Het kaarten is in het Middelpunt
aan de Wilhelminastraat en start
om 19.45 uur. Eerst volgt een kort
verslag van de kascontrolecommissie, daarna worden de kaarten
verdeeld. De deur is vanaf 19.30
uur open voor inschrijving en een
kopje koffie of thee. Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met Lida de Nooij
via 0297-325040. De vorige kaartavond kende een verrassende uitslag. Na de tweede ronde was er
nog niets bekend, het kon alle kanten op. Maar uiteindelijk kwam Jan
Meijer als winnaar uit de bus met
5669 punten. Op twee is Tiny Buwalda geëindigd met 5552 punten
en plaats drie was voor Henk van
der Stroom met 5453 punten. De
marsenprijs was voor Paul Könst
en hekkensluiter was Emmy Schuit
met 3029 punten. Bij het jokeren is
Jopie de Vries eerste geworden en
Leny Schuit was laatste.

Toneelavonden op 9, 15 en 16 november

De Rijzenspelers speelt
komedie ‘Amateurs’
Rijsenhout - Toneelvereniging
De Rijzenspelers speelt op 9, 15
en 16 november de voorstelling ‘Amateurs’, een komedie van
Wannie de Wijn. ‘Amateurs’ is een
avondvullende voorstelling over
het wel en wee van een toneelvereniging in de aanloop naar de
première van hun nieuwe voorstelling. Als de ambitieuze amateurspelers van Toneelgroep ’t
Zand besluiten om hun komende voorstelling wat professioneler aan te pakken, blijkt dat daar
meer bij komt kijken dan zij vooraf gedacht hadden. Vaste regisseur Henk, trouw lid van de club,
wordt vervangen door Albert:
een professionele regisseur. Albert krijgt te maken met veel onderliggende spanningen tussen de leden van de groep. Daarnaast dringt de tijd: de kleding is
nog niet compleet, het decor is
nog niet af, de teksten nog niet
geleerd en er is nog geen einde.

En dat terwijl de première al over
drie weken is. De regisseur wordt
ongeduldig, de spelers onrustig
en de spanning stijgt.
‘Amateurs’ van auteur Wannie de
Wijn, zelf ook acteur, is een hilarisch kijkje achter de schermen
van een amateurtoneelvereniging.
Kijkje achter de schermen
Toneelvereniging De Rijzenspelers bestaat 75 jaar en heeft dus
veel ervaring met hoe het eraan
toegaat achter de schermen van
een voorstelling. Voor u als publiek is dit de kans om een kijkje
te nemen in deze wereld. ‘Amateurs’ is te zien in Dorpshuis De
Reede, Schouwstraat 14, Rijsenhout. De voorstelling start alle
avonden om 20.00 uur. De zaal
gaat open om 19.30 uur. Kaarten
kosten 10 euro per stuk. Reserveren via www.rijzenspelers.nl of
bel 0297-327840.

Aalsmeer - Favo Cinema, in samenwerking met de Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer, nodigt inwoners uit om hun favoriete films te delen met een belangstellend publiek. Een Aalsmeerder betere leren kennen door
zijn of haar favoriete film, voorafgegaan door een interview.
De eerste ‘bekende Aalsmeerder’
die KCA en Favo Cinema dit jaar
uitnodigt is Mark van Leeuwen,
voormalig directeur van de OBS
Kudelstaart. In De Oude Veiling
kan eenieder zich zaterdagavond
2 november laten verrassen door
zijn favoriete film. De keuze van
Mark van Leeuwen is hoe dan
ook een belangwekkende film;
een verhaal dat verteld moest
worden, maar vreemd genoeg
tot deze film nog nooit in beeld
was gebracht. Dat gebeurt met
deze keuzefilm op degelijke wijze; er wordt een indringend tijdsbeeld geschetst van de jaren zestig met schokkend archiefmateriaal. Plaats van handeling is Alabama, de onderwerpen zijn dan ook
de burgerrechten in Amerika, de
protestmarsen en hun spelers
daarin. Het is knap te zien hoe de
makers van al die uiteenlopende
personages en verschillende verhaallijnen een coherent, boeiend
en emotioneel verhaal hebben
weten te maken, zonder dat er
te gemakzuchtig wordt gedaan
over de moeizame tocht naar het
succes. Waarom kiest Mark deze film en wat zijn de raakvlakken met zijn eigen leven? In een
voorafgaand interview motiveert
hij zijn favoriete keuzefilm, die hij
graag wil delen met belangstel-

lenden. Het is een warmbloedige,
aangrijpende en zelfs komische
film, die de strijd van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging
en zijn leider volledig recht doet.
En bovendien soms weer pijnlijk
actueel lijkt. Er is veel te doen geweest over het geringe aantal Oscarnominaties voor deze film, en
dat terwijl de internationale pers
de hoofdrolspeler van de film bejubelde. Alleen voor de filmsong
ontving de film zowel een Oscar
als een Golden Globe Award. Deze film is een beleving die je bijblijft. Zaterdagavond 2 november
te zien in De Oude Veiling (bovenzaal), Marktstraat. Aanvang
is 20.30 uur, entree: uw gift. KCA
presenteert nog vijf aankomende
Favo Cinema-avonden in het aankomende seizoen.
Zaterdag de favoriete film
van Mark van Leeuwen.
Foto: Arjen Vos.

Weinig animo van (Aalsmeerse) koren

Einde aan reeks van 3 jaar
KWF Korenmarathons
Aalsmeer - Helaas is er een einde gekomen aan de reeks KWF
Korenmarathons die 3 jaar achtereen hebben plaatsgevonden
in de Studio’s. Dit jaar was er gekozen voor zondag 27 oktober
maar toen daar niet genoeg aanmeldingen op kwamen werd de
datum verzet naar maart 2020.
Volgens de voorzitter van KWF
Aalsmeer hadden ze gehoopt dat
door het verschuiven van de datum er meer koren zich zouden
aanmelden, maar helaas is dat
niet gebeurd. Net als in de voorgaande jaren waren zo’n 150 koren in het hele land per mail op
de hoogte gebracht van het KWF
evenement. Ook hadden de Korenbonden, waarvan er in NeAalsmeer - Het Aalsmeers Vrou- Sopranen en alten
derland heel veel zijn, het op
wen ensemble Davanti heeft aan- Meer informatie over de komen- hun website gezet maar ook daar
komend weekend twee mooie de optredens van Davanti is te kwam weinig uit.
optredens gepland staan. Zater- vinden op www.davanti.nl. Daar
dag 2 november mogen de da- is onder andere ook meer te lezen Twee koren uit Aalsmeer
mes zich laten horen tijdens het over de ‘Hoge NooT’ bij de mezzo Opvallend is dat er maar twee ko‘Saens Korenfestival’ wat gehou- sopranen en de alten. 13 Zange- ren uit Aalsmeer zich hadden inden wordt in Wormerveer. Op de ressen maken nog steeds mooie geschreven en niet zoals in voorvijfde editie van dit festival krij- muziek met elkaar, maar wat ex- gaande jaren vier of zelfs zelf. Ook
gen in totaal veertien verschil- tra volume zou zeer welkom zijn. Uithoorn liet het afweten en daarlende koren, met uiteenlopen- Gezocht wordt naar enthousi- om was de verwachting dat het
de genres, een podium. Dit fes- aste vrouwen die van een uitda- bezoekersaantal niet echt hoog
tival vindt plaats in de PKN Kerk ging houden, een goed gehoor zou worden. Juist de Aalsmeerse
aan Noordeinde 20 van 11.00 tot hebben en het liefst enige koor
17.00 uur en de toegang is gratis. ervaring hebben of zanglessen
Van 14.00 tot 14.30 is het podium hebben gevolgd. Tijdens de wevoor Davanti.
kelijkse repetities, onder leiding
van een professionele dirigenHerdenkingsbijeenkomst
te, wordt gewerkt aan repertoire,
Zondag 3 november om 16.00 zangtechniek en balans. Veelzijdivindt de traditionele herden- ge, meerstemmige A-capella mukingsbijeenkomst plaats in de au- ziek voeren de boventoon en er
la van begraafplaats Aalsmeer: wordt gezongen in allerlei talen.
‘Samen rond lichtjes en namen’. En, indien passend, door verschil- Aalsmeer - Op donderdag 30 jaMet licht symboliek worden over- lende opstellingen of kleine be- nuari 2020 is de jaarlijkse Geleden dierbaren herdacht. Da- wegingen ondersteund. Mocht dichtendag in Bacchus. De werkvanti mag hierbij een muzikale het zingen in een klein, gezellig groep Podiumkunsten & Literabijdrage en ondersteuning ge- en ambitieus vrouwenkoor je in- tuur van KCA nodigt je uit om aan
ven. Voorganger Susan van Ag- teresse hebben neem dan eens de slag te gaan en een gedicht te
ten zal de bijeenkomst begelei- contact op! Het is altijd mogelijk schrijven met als thema: De Toeden. Namen van overleden dier- om een repetitie bij te wonen om komst. Staat het in de sterren gebaren worden voorgelezen en de sfeer te proeven of vrijblijvend schreven, is het je lot, heb je alles
bij iedere naam wordt een kaars- kennis te maken. Eén of meerdere gepland of laat je het op je afkoje ontstoken. Na afloop wordt er repetities meedraaien is ook een men? Ieder mens vult zijn leven
een kop koffie of thee aangebo- mogelijkheid. Deze vinden elke anders in met zijn capaciteiten en
den. De herdenkingsbijeenkomst dinsdagavond plaats van 20.00 talenten. Ben jij klaar voor de toeis vrij toegankelijk en inlopen kan tot 22.00 uur in het Dorpshuis in komst, zit er ‘toekomstmuziek’ in?
Lever je gedicht in bij Marijke Havanaf 15.30 uur.
Kudelstaart.

‘Saens Korenfestival’

Davanti in Wormeerveer

bezoekers en bezoekers uit Uithoorn en Amstelveen maakten
altijd het verschil in de eindopbrengst.
Meerkosten
In de eerste drie jaren dat de
KWF Korenmarathon plaatsvond
deden er tussen de 600 tot 750
koorleden mee, maar dit jaar zouden het er amper 500 zijn. Ook
dat speelt mee in de eindopbrengst net als de kosten die deze keer ook aanzienlijk hoger zouden uitvallen dan in de afgelopen 3 jaar. Die meerkosten, voor
printwerk, beveiliging en andere
zaken, zouden zo’n 1200 tot 1500
euro bedragen. Om daar extra
sponsoren voor te zoeken, wat altijd al een enorme klus was, is bijna ondoenlijk .
Uiteraard is het voor de meer dan
40 vrijwilligers en het bestuur van
KWF Aalsmeer, maar ook voor
de vele koorleden en bezoekers,
ontzettend teleurstellend dat er
al een einde gekomen is aan het
fantastische evenement dat geheel in het teken stond van de
opbrengst voor de KWF Kankerbestrijding. Meer informatie op
www.kwfaalsmeer.nl.

Zit er toekomstmuziek in?

Thema van Gedichtendag
2020 is ‘De Toekomst’
remaker, Haremakerjcp@hetnet.
nl. Sluitingsdatum is woensdag
1 januari 2020. Kom op 30 januari naar cultureel café Bacchus om
je gedicht voor te dragen en geniet van de aandacht van de bezoekers.
Wil je dorpsdichter Bram Landzaat opvolgen? Laat het de werkgroep zo spoedig mogelijk weten. Stuur je motivatie en een gedicht in. Na de pauze is de verkiezing van de dorpsdichter. Zowel
de jury als het publiek hebben
hierin een stem.
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Daisy Evers: geluksfee en ondernemer:

‘ZAAI is een avontuurlijke
ontdekkingstocht’
Aalsmeer - Daisy Evers is heel blij
met ZAAI. “Bij ZAAI vind ik gelijkgestemden, ik merk nu al dat wij
iets aan elkaar hebben; Samen
naar social- en netwerkevents
gaan. Dat committent met elkaar is al bij de eerste sessie voelbaar. Ondernemen is iets anders
dan je passie uitvoeren. Eigenlijk
heb ik twee petten op: ik ben geluksfee, maar ook ondernemer.
Als geluksfee help ik bij het vinden van Geluk. In het leven en op
het werk. En met ZAAI leer ik mij
nu focussen op het ondernemerschap, heb afgelopen week mijzelf weer meer toekomstgerichte
doelen gesteld. Ik wil leren doorgronden hoe ik de paadjes kan
bewandelen. Het voelt als een
heerlijke avontuurlijke ontdekkingstocht. Het is leuk om met
marketing bezig te zijn, je doelen groter maken en leren de tijd
zo in te delen dat je ook de andere onderdelen goed beheerst. Het
is een kwestie van ruimte creëren,
verbanden zien en ideeën uitwerken. Natuurlijk moet je ook het financiële plaatje kennen, maar ik
houd wel van cijfermatig bezig
zijn. Ik voel mij trots dat ik de keuze naar ZAAI toe heb gemaakt.”

prima onderkomen voor de trainingen. “Van niets een onderneming maken, dat is Happy Island geworden.” Als je Daisy zegt;
dan zeg je ook creativiteit, gezelligheid en geborgenheid. “Ik heb
ontdekt dat ik een concept kan
ontwikkelen waarin alle facetten die nodig zijn voor ons bedrijf voorkomen. Bij mensen die
hier komen gaan de schouders
omlaag, zodra zij de pont opstappen wordt de pauze modus ingezet. Happy Island is een beleving
die voor veel mensen niet te beschrijven is. Zij voelen de warmte
en zekerheid door de gesprekken
die wij met hen voeren. Onze gasten kunnen zichzelf verbazen dat
zij zoveel van zichzelf prijs durven
te geven.”

Brein Selfie
Welk mens zou nu niet graag willen weten hoe je op een mooie
manier in de wereld kan staan,
naar het leven kan kijken of efficiënter een bedrijf kan runnen. “Eén van de middelen die
we daarbij kunnen inzetten is de
Brein Selfie.” Daisy en Michel gebruiken een door psychotherapeut Guus Bruijsten ontwikkeld
model, waarbij met een eenvouHappy Island
dige meting een persoonlijk proSamen met Michel is Daisy ei- fiel wordt gemaakt. “Wanneer we
genaar van Happy Island: een deze methode voor een training
uniek eilandje waar mensen kun- inzetten, meten wij voorafgaand
nen logeren, vergaderen en trai- aan de training het brein. Dat
ning kunnen krijgen. Het is niet doen wij door een aantal elektrozomaar een gekozen naam maar de op het voorhoofd te plaatsen.”
een organisch gegroeid proces Wat uit dat resultaat te lezen valt,
dat deze naam waardig is. Wat wordt dan tijdens de training uiteerst een stuk grond was met gelegd en besproken. Er worden
een gigantische olietank en een richtlijnen aangegeven hoe je op
vervallen schuur, is nu - na veel een heel toepasbare wijze posinoeste arbeid - een kleurig para- tieve veranderingen kunt aandijs geworden waar de mens tot brengen. Het zichtbaar maken
rust kan komen. De olietank is nu van nieuwe wegen zorgt voor
een licht uitstralende verblijfs- verbluffende resultaten. “Je leert
ruimte is en de oude schuur een controle te krijgen over jouw
brein, het verschaft nieuwe inzichten, zorgt voor ruimte waardoor je klaar bent voor nieuwe en
volgende stappen. Wie ooit één
van de trainingen heeft gevolgd
op Happy Island, stapt als een ander mens op het pontje om weer
naar de vaste wal te worden gebracht.” Neem voor meer informatie over ZAAI contact op met
Kirsten Verhoef (project organisator) via 0297-366182 of via
kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Wens: Overkapping van de zandbak

Donatie Rabobank Club
voor de kinderboerderij
Aalsmeer - Vrijdag 25 oktober
bezochten Rabobank medewerksters José en Olivia kinderboerderij Boerenvreugd. Tijdens de landelijke Rabobank Club support
actie kon er gestemd worden op
Kinderboerderij Boerenvreugd.
José en Olivia kwamen de vrijwilligers verrassen met de cheque
met daarop het geweldige bedrag van 2.117,84 euro!

Boerenvreugd is dankbaar dat er
zoveel mensen gestemd hebben
voor de kinderboerderij. Het bestuur heeft nog een aantal grote wensen. Zo is de mestput aan
vervanging toe en bestaat de
wens om een overkapping voor
de zandbak te maken. Met deze donatie komt de realisatie van
deze wensen weer een stapje
dichterbij!

Radio Aalsmeer: ‘Mark
en Eric Show’ 2 jaar

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
is de Mark & Eric show weer op
de radio. De show bestaat inmiddels 2 jaar en heeft nieuwe zendtijden, namelijk van 20.00 tot
22.00 uur. De perfecte warmingup voor je vrijdagavond dus! Patty Baars van beautysalon PetitBeauty komt vertellen over de
schoonheid van haar vak. Juize
komt langs met partynews over
hun jongerenfeesten in de N201,
én Sinterklaas is onderweg naar
Nederland, dus bijna tijd voor de
Sinterklaasbingo.
‘Echt Esther’
Esther spreekt donderdag schrijfster Gaby Rasters. Gaby schreef
haar boek ‘Hou Me Vast, Zoals
Ik Was’ maar met één reden: ze
hoopt dat iedereen om de hoofdpersoon gaat geven, van haar
gaat houden. Dat iedereen ziet
dat wanneer je kanker hebt- en
ook al lijkt alles goed te gaan, je
nog steeds niet beter bent. Gaby
schreef het boek over haar vorig
jaar overleden collegaatje maar
vooral vriendin. Een eerbetoon
aan hun vriendschap en een monument voor Margriet.

verte, gastvrije en positieve gast.
Tim vindt het geweldig om andere mensen te verwennen als gastheer bij een Uithoorns restaurant.
“Ik zie mijn werk als een theater
en de gasten zijn het publiek”, aldus de Aalsmeerder. Over de volgende gast hoefde de van geboorte Kudelstaarter niet lang na
te denken. Tim heeft zijn moeder
Gon gevraagd komende maandag als 271e gast aan te schuiven. Tim wil graag van zijn moeder weten wat zij nog op haar
bucketlist heeft staan. Het antwoord op deze vraag en nog veel
meer, hoor je maandag 4 november vanaf 19.00 uur. Mocht je als
luisteraar een vraag hebben voor
Gon mail deze dan naar: studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
uitzending naar de studio: 0297325858.

Carnaval bij ‘Young Ones’
Woensdagavond 6 november
zijn eindelijk Jonas en Laurens
er weer met hun jeugdprogramma ‘Young Ones’. Tussen 19.00 en
20.00 uur gaan de jonge presentatoren in gesprek met de Pretpeurders uit Kudelstaart over het
KAK-feest dat 9 november ge‘De Top 10 van…’
organiseerd wordt. Het CarnaDe gast van de ‘Top 10 van…’ is valsseizoen gaat dan van start in
Axel Colijn van Dans- en Party- Poelgilderdam met de bekendcentrum Colijn in Uithoorn. In making van het thema. Maar die
dit programma brengt de gast avond wordt ook bekend wie de
een lijst van zijn of haar favoriete nieuwe Prins Carnaval wordt en
muziek mee en aan de hand van worden de nieuwe jeugdprinsdiens lijst ontstaat er een inhou- en prinses voorgesteld. En de jondelijk onderonsje met presenta- gens hebben het onder andetoren Rinus van Itterzon, Frank re ook over Sint Maarten en nog
van Klingeren en Talitha van It- heel veel meer. Het wordt weer
terzon.
een gezellige uitzending met uiteraard ook leuke muziek. Radio
Gon Zethof in ‘Door de Mangel’ Aalsmeer is de lokale omroep van
Afgelopen maandag hebben de Aalsmeer en omgeving. De ommakers van ‘Door de Mangel’ het roep is te beluisteren via 105.9
geweten dat Tim Zethof te gast FM in de ether, 99.0 FM op de kawas. Maar liefst drie luisteraars bel, digitaal radiokanaal 868 (Caidie soms een wat impertinen- way) en via de website www.raKudelstaart - Na een jaar van Wethouder Van Duijn zei onder te vraag hadden voor de extra- dioaalsmeer.nl.
verbouwing en renovatie is af- andere als geboren Kudelstaargelopen zaterdag 26 oktober het ter ‘groos’ te zijn op het prachtige,
vernieuwde Dorpshuis ‘t Podium vernieuwde Dorpshuis.
geopend in Kudelstaart. Dankzij
subsidie van de Stichting Leefom- Activiteiten
geving Schiphol kon het wat ge- De ‘vaste’ verenigingen en stichdateerde centrum in een modern tingen staan te popelen om in
jasje gestoken worden. De offici- de nieuwe ruimtes activiteiten
ele opening is verricht door voor- te kunnen gaan organiseren. Tijzitter Bernt Schneiders van SLS dens de verbouwing hebben veren wethouder Robbert-Jan van gaderingen, dart-, sjoel- en kaartDuijn. De strik op de nieuwe en- avond overigens gewoon, met
treedeur werd verwijderd en aan een beetje improvisatie, dooralle aanwezigen werd de moge- gang gevonden.
lijkheid gegeven het vernieuwde Binnenkort worden revue-liefDorpshuis te bezichtigen.
hebbers welkom geheten door
Naast speeches van Bernt Schei- Toneelvereniging Kudelstaart en
ders en wethouder Van Duijn presenteren de acteurs, actrices
nam voorzitter Nico Otto van het en dansers de ‘circus’-voorstelling
Dorpshuis de aanwezigen mee Hooggeëerd Publiek.
op ‘reis’ door de verbouwing. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wethouder: ‘Groos’ op nieuwbouw

Vernieuwde Dorpshuis
ofﬁcieel geopend

Bekijk vanaf nu alle
activiteiten en nieuws over
Zorgcentrum Aelsmeer,
Thuiszorg Aalsmeer,
Ontmoetingscentrum Irene
en Inloop Odense Aalsmeer
en Inloop Odense Rijsenhout
en wijkpunt Voor Elkaer
Kudelstaart in de Voor ons
Allemael en op onze
website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl
Dineren in Voor Elkaer
Kudelstaart
Wilt u genieten van een
heerlijke lunch of maaltijd
in wijkpunt Voor Elkaer?
Voor informatie over het
menu kunt u kijken op de
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/
WijkpuntVoorElkaer
Ook kunt u een menu
ophalen in het restaurant.

In het ontmoetingscentrum
en de inloop Odense liggen
brochures met meer informatie. Voor de activiteiten in
wijkpunt Voor Elkaer kunt u
kijken in de borden in de
gebouwen van Mijnsheer
lijckheid en u kunt bij een
van de gastvrouwen/heer
vragen om een maandkalender. Alle activiteiten zijn ook
terug te vinden in de Voor
ons Allemael.

Website
Voor alle activiteiten en
nieuws over Zorgcentrum
Aelsmeer kunt u op onze
website terecht. Voor algemene informatie over Zorgcentrum Aelsmeer, Thuiszorg
Aalsmeer, het ontmoetingscentrum/ Inloop Odense,
wijkpunt Voor Elkaer, over
vrijwilligerswerk, vacatures,
Tafeltje Dek Je, zorg aanvraActiviteiten
gen, hulp bij het huishouden
In de Voor ons Allemael en
en nog veel meer. Ontvangt
op de website kunt u terecht u nog geen zorg en
voor activiteiten van het
ontvangt u nog geen
zorgcentrum waar ook u van magazine Voor ons Allemael,
buiten het zorgcentrum aan dan kunt u deze online op
mee kunt doen.
onze website bekijken.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Alles draait om Wordpress

Team webdesigners bij
Werkcentrum Aalsmeer
Aalsmeer
Werkcentrum
Aalsmeer, onderdeel van Ons
Tweede Thuis, heeft een team van
webdesigners dat op dit moment
bestaat uit vijf personen, die allen op hun eigen niveau werkzaam zijn. Onder leiding van de
eigen Wordpress-expert leren en
verdiepen zij hun kennis over het
programma en dragen zij de zorg
voor het onderhoud van diverse
websites. De medewerkers hebben allemaal een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Een zorgvuldig proces
met persoonlijke aandacht van
idee tot de lancering van de pagina zorgt reeds voor prachtige resultaten. Een aantal voorbeelden:
basicactivering.nl, wcaalsmeer.nl,
ovakaalsmeer.nl, mgcaalsmeer.nl
en in opbouw: www.euro-parel.nl
en hvuk.nl Aan de hand van een
bestaande website of het idee
van de klant wordt er een eer-

ste ontwerp gemaakt met daarbij
een passende offerte. Na goedkeuring van de klant wordt er begonnen met de definitieve opbouw van de pagina’s. Bestaande
templates worden nog maar zelden gebruikt. Elementor vormt
de basis om de onderdelen vorm
te geven of zelf te bouwen. Na de
lancering kunnen klanten veelal
zelf de website bijhouden en vullen. Maar het team van het Werkcentrum is altijd bereid om (een
deel van) het onderhoud te blijven doen. Ook geïnteresseerd?
Neem contact op of loop gewoon eens binnen. Het team zit
van maandag tot en met donderdag in wisselende samenstelling
klaar in Werkcentrum Aalsmeer
aan de Zwarteweg 98. Bel voor
meer informatie 0297-753911,
stuur eenm ail naar: cwa.websites@gmail.com of kijk op de website ww.werkcentrumaalsmeer.nl

‘Meer voor Ondernemers’ vanavond

Innovatie en inspiratie
bij Businessclub FCA
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
31 oktober, zijn belangstellenden welkom bij Businessclub FC
Aalsmeer voor het eerstvolgende
‘Meer voor Ondernemers’ event
op locatie bij clublid Ruud Olij,
van Olij Trading. De thema’s van
deze avond zijn uitermate boeiend en actueel en sluiten naadloos aan op actuele onderwerpen. Deze avond opent Ruud Olij,
kweker en ondernemer in hart en
nieren, zijn deuren om kennis te
laten nemen van de nieuwe wereld van algenkweek in zijn kassencomplex. Marieke Vanthoor,
bioprocestechnoloog van SYNALGAE, neemt de aanwezigen mee
in de wereld van algenkweek. Tevens is Harry Boshoff, productmanager Infrastructuur & Security bij
RoutIT van KPN, bereid gevonden
om uitleg te geven over de actualiteit en toekomst van internet,

cloud, security, connectivity- en
communicatieoplossingen. Tot
slot zal Cor Millenaar, tevens Businessclublid, een korte pitch houden over MVO-platform Aalsmeer.
Cor is één van de initiatiefnemers
van dit platform en tevens voorzitter. Interesse voor deze avond,
vanavond, donderdag 31 oktober? Businessclubleden zijn van
harte welkom. Inloop van 19.30
tot 20.00 uur, programma van
20.00 tot 21.15 uur en tot slot napraten en borrel vanaf 21.15 uur.
Adres: Olij Trading BV, Achterweg
65 in De Kwakel. Aanmelden kan,
in verband met catering graag
zo spoedig mogelijk, door een
mail te sturen naar bcaalsmeer@
gmail.com (onder vermelding van
naam, aantal personen en organisatie). Uiteraard zijn introducees
en andere belangstellenden van
harte welkom!
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Gemeenteraad geeft college opdracht

Renovatie nu bijna klaar

Aalsmeer - Tijdens een ingelaste
raadsvergadering op donderdag
17 oktober heeft een unanieme
gemeenteraad uitgesproken om
met ingang van 1 januari 2022 uit
te willen treden uit de ‘Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer – Amstelveen’.

Aalsmeer - De Oosteinderweg
heeft een nieuwe asfaltlaag. Afgelopen weekend is er hard gewerkt om deze aan te brengen
ter hoogte van nummer 437 tot
aan de Noordpolderweg. Dag en
nacht is er doorgewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en de
overlast zoveel mogelijk te beperken. Met het aanbrengen van
asfalt is nu de derde van de in
totaal vier fases af. “Dit stuk van
de Oosteinderweg was echt aan
vervanging toe”, aldus wethouder Robert van Rijn die kwam kijken bij de werkzaamheden. “We
zijn volop bezig achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen weg te werken. Ik ben onder de indruk van de efficiënte
manier waarop de werkzaamheden gebeuren. Mooi om te zien
dat dit project volgens planning
verloopt. Mijn dank gaat uit naar
bewoners en de gebruikers voor
het geduld tijdens de werkzaamheden.”

Nieuw asfaltlaag voor
de Oosteinderweg

Verkenning naar nieuwe
samenwerkingsvormen

Gelijkwaardige samenwerking
In het door alle raadsfracties aangevraagde
actualiteitendebat
over de recente ontwikkelingen
in de ambtelijke samenwerking
met Amstelveen heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders verzocht om de beëindiging van de
huidige samenwerkingsvorm per
1 januari 2022 voor te bereiden
en een verkenning uit te voeren
naar andere, meer gelijkwaardige
samenwerkingsvormen.
Ontbreken van inspraak
Belangrijkste argumenten voor
deze stap zijn de toenemende organisatiekosten, het ontbreken

van inspraak daarover en het uithollen van het budgetrecht van
de raad. De raadsfracties en het
college benadrukten in hun betogen geen zorgen te hebben over
de samenwerking met individuele ambtenaren, maar wel over het
gebrek aan sturing en de steeds
verder oplopende organisatiekosten. Dat komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede.
Regie op kwaliteit
Het onlangs verschenen rapport
van de heer Vellenga over de samenwerking bevestigt de al eerder geuite zorgen van de raad: de
huidige samenwerking is eindig
en “voortmodderen is niet langer
een optie.”
Aalsmeer is en blijft een bestuurlijk zelfstandige gemeente. Daar
hoort regie op de kwaliteit van
de dienstverlening bij. De vergadering terugluisteren kan via de
website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl.

Vanavond vergadering in gemeentehuis

Centrumvisie, Herenweg
en Polderzoom in Raad
Aalsmeer - Een compacte terugblik van de bespreking van de onderwerpen die op de agenda’s
stonden van de vergaderingen
van de commissies Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur
die vorige week werden gehouden en die vanavond, donderdag
31 oktober, ter vaststelling behandeld worden in de openbare
raadsvergadering.

het beeldkwaliteitsplan. Dat plan
is opgesteld om de verblijfskwaliteit en de aantrekkingskracht van
het centrum te verbeteren. De reactie van de wethouder was afdoende om het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad.

Herenweg 60
De commissie had weinig vragen
of opmerkingen over dit voorCentrumvisie Aalsmeer
stel. Er zijn geen bedenkingen
Naar de Centrumvisie ging de ten aanzien van de bouw van een
meeste aandacht uit van het pu- woning aan Herenweg 60 in Kubliek. Deze visie is opgesteld om delstaart. Dit voorstel zal als hahet winkelgebied in Aalsmeer merstuk geagendeerd worden
centrum te ontwikkelen tot een voor de raadsvergadering van 31
aantrekkelijke, herkenbare en ka- oktober.
rakteristieke plek voor Aalsmeer
en haar bezoekers. De inspre- Polderzoom 2e fase
ker namens de ondernemers van Ook kon de commissie zich vinMeer Aalsmeer gaf aan dat Meer den in de wijziging van het beAalsmeer zich in de visie kan vin- stemmingsplan waardoor de
den. Het verzoek aan de commis- bouw van 121 tot 125 woninsieleden was dan ook om tempo gen in Polderzoom 2e fase mogeerin te houden zodat er snel tot lijk wordt gemaakt. Ook dit vooruitvoering overgegaan kan wor- stel zal als hamerstuk worden geden. De commissie was positief agendeerd voor de raadsvergaover de Centrumvisie maar aantal dering.
fracties gaf aan te twijfelen over
de oplossing voor eenrichtings- Programmabegroting 2020
verkeer op het Raadhuisplein.
Op donderdag vond in de commissie M&B een eerste bespreWel of niet rotonde
king plaats van de programmaEen rotonde op de Van Cleeffka- begroting 2020. De fracties stelde, Stationsweg, Uiterweg werd den vragen aan de wethouders
een meer voor de hand liggen- om meer inzicht te krijgen in de
de oplossing gevonden. Voor een gekozen beleidsrichtingen en de
grote rotonde op de Van Cleeff- toebedeelde financiën. Met de
kade, Uiterweg en Stationsweg verkregen antwoorden gaan de
zou geen ruimte zijn. Er zijn ech- fracties zich voorbereiden op de
ter ook zogenaamde langwer- vergadering over de begroting
pige rotondes en een dergelijk op donderdag 7 november. In die
exemplaar zou dé oplossing kun- vergadering zal besloten worden
nen zijn om alle neuzen dezelfde hoe het geld voor de gemeente
kant op te krijgen en wel groen in 2020 besteed zal worden.
licht te krijgen om tot verdere ac- De raadsvergadering vanavond,
tie over te gaan. Het woord is van- donderdag 31 oktober, is openavond aan de gemeenteraad. De baar. Belangstellenden zijn welCentrumvisie gaat verder bespro- kom. Aanvang is 20.00 uur in de
ken worden.
raadzaal van het gemeentehuis.
De vergadering is ook te volBeeldkwaliteitsplan Dorp
gen via de livestream vanaf de
De commissie had enkele vragen, gemeentelijke website: www.
suggesties en opmerkingen over aalsmeer.nl.

Bewusteloos na
vechtpartijtje
Aalsmeer - Rond vier uur in de
nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober heeft een vechtpartijtje plaatsgevonden in de
Zijdstraat, nabij een horecagelegenheid. Na sluitingstijd liepen
diverse jongeren op straat. Een
groep van vijf tot zes jongens
kreeg ruzie en ging met elkaar

op de vuist. Hierbij is een 21-jarige man uit Rijsenhout op zijn
hoofd geslagen. De man kwam
ten val, belandde met zijn hoofd
op het wegdek en raakte buiten
bewustzijn. De politie en de ambulancedienst zijn opgeroepen.
Agenten hebben de ruzie gesust
en betrokken jongeren gehoord.
De medewerkers van de ambulancedienst hebben eerste hulp
verleend. De 21-jarige is vervolgens voor behandeling naar een
ziekenhuis vervoerd.

Zaterdag in Dorpshuis Kudelstaart

Diensten- en goederenveiling voor Tinka Helpt
Aalsmeer - Waar Tinka en Eduardo vorig jaar van droomden, namelijk een plek creëren waar zendelingen en voorgangers tot rust
kunnen komen, is inmiddels realiteit geworden. Tinka en Eduardo
wonen met hun twee dochters
in Portugal bij een huis genaamd
‘het Anker’. Tinka en Eduardo
werken samen met de organisatie ABLA. Naast dat zij daar vrouwen opvangen, die beschadigd
zijn door het leven, is er in dit huis
ook ruimte om mensen te verwelkomen die door hun werk in het
zendingsveld even op adem kunnen komen. Omdat Tinka en Eduardo in datzelfde werk werkzaam
zijn geweest, kunnen zij zich
goed inleven in de moeite die dit
werk soms met zich mee brengt.
De afgelopen maanden hebben
zij zendelingen ontvangen uit
Spanje, Guinnee-Bissau, Jorda-

nië, Mozambique en Brazilië. Zendelingen zijn over het algemeen
financieel afhankelijk van sponsoren. Daarom verblijven zij tegen minimale kosten bij Tinka en
Eduardo. Ook Tinka en Eduardo
leven in afhankelijkheid van giften en daarom organiseert het
thuisfront aanstaande zaterdag 2
november een diensten- en goederenveiling. De afgelopen periode heeft het thuisfront, met medewerking van lokale ondernemers en particulieren, een mooie
lijst aan diensten en goederen
kunnen verzamelen om te veilen!
Iedereen is van harte welkom om
mee te komen bieden in dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. De
zaal zal vanaf 19.30 uur open zijn,
de veiling start om 20.00 uur. Net
als vorig jaar zal Tinka zelf aanwezig zijn. Meer informatie is ook te
vinden op www.tinkahelpt.com.

deel van de Oosteinderweg afgesloten voor al het wegverkeer.
Bermen
Na aanbrengen van de toplaag
komt er nog een nieuwe schoeiing tussen huisnummer 399 tot
huisnummer 523 en wordt de
berm aangelegd. Deze werkzaamheden duren ongeveer zes
weken. Vanaf 4 november is de
weg weer open in twee richtingen. Wel is er nog wat oponthoud door de bermwerkzaamheden. Het totale project is dit jaar
nog klaar.

Brug bij Kerkweg
Hierna komt er een nieuwe brug
bij de Kerkweg / Oosteinderweg.
Dit zou gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Oosteinderweg plaatsvinden, maar vanwege
het aantal en de locaties van de
leidingen rondom de brug wordt
deze pas in 2020 vervangen. Wel
is er bij de aanleg van de weg al
rekening gehouden met de nieuwe brug.
Toplaag
De laatste fase bestaat uit het Kijk voor meer informatie op:
aanbrengen van een toplaag en www.aalsmeer.nl/werkinuitvoeaanleg van beschoeiing en ber- ring. Voor vragen kan contact opmen. Vrijdag 1 november start genomen worden met toezichtde aannemer rond 20.00 uur met houder de heer T. Konijn, bereikde toplaag. Dit duurt tot zater- baar via: 06-47291419 of directiedag 2 november 20.00 uur. Tij- voerder de heer J. Overbeek, bedens de werkzaamheden is dit reikbaar via: 06-26070605.

Maandagavond in De Mikado

Wijkoverleg Oost over
jeugd en Schiphol
Aalsmeer - Drie keer per jaar is er
in Aalsmeer Oost een wijkoverleg met en voor alle inwoners van
de wijk en het wijkbestuur. Het
volgende wijkoverleg staat weer
voor de deur en zal plaats vinden
op maandagavond 4 november
om 20.00 uur in De Mikado. Inwoner van Aalsmeer Oost en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om langs te komen en
mee te praten. Tijdens het wijkoverleg komt de nieuwe wijkboa
zich voorstellen. Met de wijkagent
wordt een discussie gevoerd over
genoeg ruimte voor de jeugd in
Aalsmeer Oost en het huidige gebrek aan plekken. Verder wordt
uitleg gegeven over de komende
activiteiten van de Oost-Inn, de
inloop- en ontmoetingsplaats op
de woensdagen in de Mikado. En
er is nieuws over de plannen voor
het ‘Zeilfort’ aan de Westeinder
met gastspreker Martijn de Liefde.
Het Fort bij Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en wordt nu hersteld in originele staat om later opengesteld te
worden voor het publiek als multifunctioneel watersport centrum
met een scala aan publieksacti-

viteiten en mogelijkheden. Ook
de laatste ontwikkelingen rondom Schiphol en hinderbeperking worden uit de doeken gedaan door gastspreker Leo Baarse, de bewonersvertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Wonend in Aalsmeer
is Schiphol zowel een bron van
werkgelegenheid en inkomen als
een bron van zorg en overlast.
Hierin is het nodig een goede balans te vinden. Om mee te denken
over deze balans en daarbij over
hinderbeperking, worden kritische bewoners in Aalsmeer Oost
gezocht. Het is belangrijk dat er
ook vanuit Aalsmeer Oost een bewonersgroep een kritische stem
laat horen over hinderbeperking.
Wilt u mee praten? Kom dan naar
het wijkoverleg en neem een
buurman of buurvrouw mee. De
bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00
uur in De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. Na afloop
is er gelegenheid wat na te praten
tot 23.00 uur onder het genot van
een drankje. Meer informatie is te
vinden op de website van wijkoverleg Aalsmeer Oost.

Gemeentepeiling Aalsmeer 2019

Wie is de baas in de gemeente?

Workshop ‘Politiek actief’
Aalsmeer - Wie is de baas in de
gemeente? Wilt u het antwoord
op deze vraag? Geef u dan op
voor de workshop ‘Politiek actief’!
De gemeenteraad organiseert
twee gratis workshops met als afsluiter het bijwonen van de raadsvergadering van 12 december.
Door middel van de workshop
krijgt u inzicht over hoe de gemeente werkt, hoe de besluiten
tot stand komen en krijgt u antwoord op de vraag hoe u invloed
kunt uitoefenen. Ook vergroot u
uw kennis van de lokale politiek,
het bestuur van de gemeente.
Eveneens krijgt u de gelegenheid
om met de politici in gesprek te
gaan die u vertegenwoordigen in

ook minder te spreken. Lichte ergernis is er over kapotte ‘dingen’
en de rommel in de eigen buurten (in de min met respectievelijk 4 en 5 procent), de begaanbaarheid van de wegen bij winterweer en gladheid (in de min
met 9 procent) en het rapportcijfer voor het openbaar vervoer is
ook iets gezakt (0,4 procent). De
inwoners zijn redelijk tot goed te
met vier procent, van 86 naar 90 spreken over de Milieustraat. De
procent. De populariteit van de service is goed en er zijn nauwebuurt-Whatsapp is zeven procent lijks wachttijden. Toch moet hier
gegroeid, van 14 naar 21 procent, ook meer aan de ‘weg getimen de tevredenheid over sportac- merd’ worden. De tevredenheid is
commodaties en -voorzieningen gezakt met 4 en 5 procent. ‘Manen het zwembad is ‘dik’ geplust telzorg en Meer’ moet tot slot ook
met liefst 20 procent.
meer aan haar imago gaan werDe gymzalen echter zouden wat ken. De bekendheid met deze
meer aandacht moeten krijgen stichting is gezakt van 42 naar 38
qua onderhoud, 11 procent in procent (-4). Meer informatie en
de min. Over de kwaliteit van de cijfers over de Gemeentepeiling
woonomgeving zijn inwoners 2019 op www.aalsmeer.nl.

Tevredenheid over buurt
en sportaccommodaties
Aalsmeer - Afgelopen maanden
is de vierde Gemeentepeiling van
de gemeente Aalsmeer uitgevoerd. Inwoners zijn door middel
van een enquête bevraagd over
verschillende onderwerpen die
in de gemeente spelen. Het onderzoek was gericht op inwoners
van 18 jaar en ouder. De resultaten worden gebruikt voor beleidsontwikkeling en het meten
van effecten van beleid. Van de
5.112 benaderde inwoners heb-

ben er 1.734 gereageerd, een respons van 34 procent.
“Gezien de omvang en verdeling
van het aantal respondenten naar
verschillende kenmerken, zijn de
resultaten van het onderzoek betrouwbaar en representatief”, aldus het college van B&W. De belangrijkste verschillen met 2017
en nu zijn op een rijtje gezet. Opvallend is dat qua veiligheid en
criminaliteit de tevredenheid
over de eigen buurt is gestegen

de gemeenteraad. De workshops
zijn op maandag 25 november en
2 december van 20.00 tot 22.00
uur en de afsluiting vormt het bijwonen van de raadsvergadering
van 12 december. Interesse, enthousiast?
Opgeven kan door een bericht te
sturen naar griffie@aalsmeer.nl of
bel naar 0297-387516. Het maximum aantal deelnemers is 30,
dus vol is vol.
Nieuwe aanmeldingen krijgen
voorrang, maar wie al eerder
heeft deelgenomen en opnieuw
de workshops wil bijwonen, kan
zich eveneens aanmelden. Kijk
voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl.
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Aanschaf nieuw wedstrijdmateriaal

Bijna 1.000 euro voor AVA
van Rabobank Clubactie

27 Medailles op WK in Nieuw Zeeland

Special Needs Taekwondo
team in zonnetje gezet
Aalsmeer - Het succesvolle Special Needs Taekwondo team is
woensdag 23 oktober aan het
eind van de middag officieel gehuldigd in De Oude Veiling. Het
team won op het WK in Nieuw
Zeeland maar liefst 27 medailles.
Namens de gemeente overhandigde locoburgemeester Robbert-Jan van Duijn een cadeau en
deed, ondersteund door de klanken van ‘Viva Hollandia’, gelijk ook
een belofte: “In 2021, als het WK
in Nederland wordt georganiseerd, zijn we er weer bij”. En Wolter Kroes vindt dat prima.
Op ‘We are the champions’ van
Queen kwamen, onder toeziend
oog van familie, vrienden, supporters en sponsors, de sporters en hun begeleiders in optocht de grote zaal van De Oude
Veiling binnengelopen. Ze werden welkom geheten door de locoburgemeester, die direct zijn
trots uitsprak en zei namens alle
bewoners van Aalsmeer te spreken. “Vlak voor jullie vertrokken,
kwam ik als wethouder sport, samen met wethouder zorg Wilma
Alink, een avond bij jullie om mee
te trainen. Dat vonden we hartstikke moeilijk en zwaar. Het is
dus echt superknap wat jullie in
Nieuw Zeeland hebben gedaan”,
vond Robbert-Jan van Duijn. ”En

daarom ben ik hier nu ook als locoburgemeester, omdat wij het
heel belangrijk vinden dat jullie
een mooie huldiging krijgen. Al
is het ook wel een beetje omdat
ik dan mijn keten om kan doen,
want dan lijkt het net of ik ook
een medaille om heb en val ik
niet zo op tussen jullie”.
De met medailles omhangen
sporters en hun begeleiders kregen als cadeautje van het college van burgemeester en wethouders een gezellig avondje bioscoop met popcorn en een drankje. Op de vraag wat ze het leukst
hadden gevonden aan de reis zei
één van de sporters “het vliegen”,
maar anderen vonden dat onderdeel juist wel erg lang duren.
Bondscoach David Chung van
het Special Needs team bedankte de gemeente, sponsor Mike
van der Laarse van de Mike Multi Foundation en Thomas Visser
van De Oude Veiling voor hun inspanningen voor zijn team en het
mogelijk maken van de reis naar
het WK.
De sporters waren onder de indruk en wilden eigenlijk niet
stoppen met feesten. Maar met
‘Leef’ van André Hazes kwam
toch echt een eind aan deze leuke belevenis.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vrijdag 25 oktober ontving Atletiekvereniging
Aalsmeer het mooie bedrag van
997,12 euro van de Rabobank
Club Support-actie. Penningmeester Ruud van den Helder
ontving de cheque uit handen
van twee Rabobank medewerkers, die er een klein feestje van
maakten. Dit bedrag kan worden
gebruikt voor de aanschaf van
nieuw wedstrijdmateriaal voor

de jeugd. Na het afronden van
de renovatie is de atletiekbaan
weer geschikt voor het organiseren van regionale baanwedstrijden. Nieuw materiaal is daarbij hard nodig, dus deze bijdrage
werd enthousiast ontvangen. Atletiekvereniging Aalsmeer is heel
blij met de donatie van de Rabobank en bedanken bij deze de leden van de coöperatie die hebben gestemd op AV Aalsmeer.

Qui Vive leden doneren
kleding voor Ethiopië

De Kwakel - Hockeyvereniging sporten vast met plezier gedraQui Vive heeft sinds dit seizoen gen worden door de kinderen in
een nieuw tenue. Om die reden Ethiopië.
werd er een grote inzamelactie
gehouden onder de leden met
als doel om voor de oude kleding een goede bestemming te
vinden. Hiervoor werd de samenwerking gezocht met Stichting
Dessi die tot doel heeft kinderen
in Deda, een regio ten zuidoosten
van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, een kans te geven zich
te ontwikkelen. Dit doen zij door
het faciliteren van goed onderwijs, water, sanitair en elektriciteit. Ook zorgt deze stichting dat
er veel sportactiviteiten plaatsvinden. Altijd samen mét de lokale bevolking. De ‘oude’ tenues
van Qui Vive zullen tijdens het

Expositie over vogels

Grote najaarsveiling bij
Postzegelvereniging

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 1 november haalt het
Jachthoorncorps Kudelstaart samen met de schaatstrainersgroep
VZOD het oude papier op in Kudelstaart. Gaarne de papiercontainer of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers ver-

zameld dienen te worden. Met de
opbrengst van het oude papier
steunt de Stichting Supporting
Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen, stichtingen en instellingen. Dus, verzamel het papier (geen melk en
frisdrankpakken) voor de eerste
vrijdagavond van de maand. Kijk
voor alle datums, nieuws of een
aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Handwerken in
het Lichtbaken

Papier en karton
voor Con Amore

Rijsenhout - Op woensdag 6 november staan om tien uur in het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout de koffie en thee
weer klaar. Neem een breiwerk, haken patchwork of andere hobby
mee. Ook zonder dat, welkom hoor!
Heb je leuke patronen of iets gemaakt? Neem het mee! Naast handwerken is het zeker fijn mensen te
ontmoeten. Daarom is iedereen uit
Rijsenhout hartelijk welkom. Voor
meer inlichtingen contact opgenomen worden met Adrie van Limpt
via 0297-320799 of met Gre Tuinstra via 0297-331545.

Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore laat iedere eerste maandag van de maand een
container plaatsen op de parkeerplaats van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Deze container
kan gevuld worden met oud papier, karton en verpakkingsmaterialen door zowel particulieren
als bedrijven. De opbrengst komt
ten goede van de koorkas. Maandag 4 november staat de container klaar van 10.00 tot 19.00 uur.
Voor eventuele inlichtingen kan
contact opgenomen worden met
Arie Koningen via 0297-323847

Oud papier in
Kudelstaart

Aalsmeer - Op maandag 4 november houdt Postzegelvereniging Aalsmeer een grote veiling
in Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De veiling begint om
20.30 uur, maar de zaal is al vanaf
19.00 uur open om te kijken wat
er op deze avond aan postzegels
wordt aangeboden.
Deze veiling is zeker een kijkje
waard. Verzamelingen met een
diversiteit aan stockboeken, leeg
en gevuld, postzegelboekjes, series, velletjes kinderblokken, velletjes kerstblokken, enz. De com-

Nu de winter weer voor de
deur staat moet uw verwarmingsapparatuur weer
optimaal aan het werk om
uw woning of werkruimte Eric de Kriek
comfortabel te verwarmen.
Dit in tegenstelling tot de zomer waarin uw apparatuur
hoofdzakelijk voor de bereiding van warm water wordt
gebruikt.
Doordat de apparatuur in de winter vol vermogen gaat
draaien kunnen er gebreken naar boven komen die in de
zomer niet zichtbaar waren en toen geen storingen en uitval
van de apparatuur tot gevolg hadden. Nu het weer kouder
is wil uiteraard niemand te maken krijgen met een koude
woning of een ijskoude douche.
Het periodiek laten onderhouden van uw apparatuur zorgt
ervoor dat uw apparatuur in goede staat blijft en u niet voor
een koude verrassing komt te staan. Voor het periodieke
onderhoud kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten.
Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar in combinatie met storingsservice. Dus mocht er tussen de onderhoudsbeurten door toch een storing optreden dan bent u
ervan verzekerd dat die storing vaak dezelfde dag nog en
vaak binnen 2 uur vakkundig wordt opgelost en u niet in de
kou blijft zitten.
Als uw verwarmingsapparatuur op gas werkt dan speelt ook
de veiligheid een grote rol. Het komt helaas nog regelmatig voor dat er sprake is van koolmonoxidegevaar door ondeugdelijk geïnstalleerde of verkeerd of niet onderhouden
gastoestellen. In dergelijke situaties vallen soms zelfs doden
door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is reukloos
en bij een lekkend gastoestel kunnen de rookgassen de
woon- of werkruimte instromen en voor een levensgevaarlijke situatie zorgen. Het is ook niet voor niets dat de overheid
heeft bepaald dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert
of onderhoudt verplicht gecertificeerd moet zijn per 1 januari 2021. Met een onderhoudsabonnement wordt er tijdens
het periodieke onderhoud naast een efficiënte afstelling ook
gecontroleerd op koolmonoxide en mocht u tussentijds een
keer een vermoeden hebben van een lekkage dan kan er iemand langs komen voor een controle. Het plaatsen van een
koolmonoxidemelder helpt bij het detecteren van dergelijke
gevaarlijke situaties.
Periodiek onderhoud zorgt er voor dat een toestel efficiënt
en bedrijfszeker blijft functioneren en bijdraagt aan de veiligheid in huis of op de werkplek.
Bel voor meer informatie over onderhoudsabonnementen
of koolmonoxidemelders naar 0251-245454 of kijk op
www.gasservice.nl.

plete veilinglijst staat op de website van de vereniging (www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl).
Verder zijn er ruim 75 nieuwe stokboeken met zegels voor
slechts 5 cent om in te snuffelen.
Verder is er een verzameling te
zien van de heer van Meurs over
‘Vogels’. Echt de moeite waard om
even te kijken naar de zegels van
al die gevleugelde dieren. Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er volop
gratis parkeergelegenheid, dus
kom gerust kijken.

Vrijwilligersavond OVAK:
Gezellig en goed bezocht
Kudelstaart - De Ouderenvereniging Aalsmeer Kudelstaart
(OVAK) heeft afgelopen vrijdag
25 oktober een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Er waren 109 aanmeldingen. Vanaf
16.25 uur kwamen de mensen
binnendruppelen. Iedereen zocht
een gezellige tafel uit en men had
elkaar weer veel te vertellen. De
voorzitter heette alle aanwezigen namens het bestuur van harte welkom in het Dorpshuis van
Kudelstaart, wat er na de recente verbouwing zeer aantrekkelijk
uitziet. “Het doet ons deugd dat
vele vrijwilligers aanwezig zijn en
daar komt bij dat u eigenlijk de-

Met een veilige
en werkende
verwarming de
winter in

ze avond zelf verdiend heeft. Er is
namelijk door u en zeker ook door
het hele bestuur weer ontzettend
veel werk verricht in het belang
van onze 2000 leden”, zo vertelde
de voorzitter. “Door met elkaar op
te trekken, wij als bestuur en u als
vrijwilligers, hebben we veel kunnen bereiken. Laat duidelijk zijn
dat we niet zonder elkaar kunnen, want dan zou de OVAK niet
lang meer bestaan.”
Na zijn verhaal vroeg de voorzitter aan Wim Veelenturf om naar
voren te komen. De heer Veelenturf is in het zonnetje gezet en
bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de OVAK. Voorzitter Iman

van gas naar duurzaam
Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie
over de aanschaf of het onderhoud van duurzame
verwarmingsapparatuur. Voor meer informatie
kunt u ook bellen naar 0251-245454.

overhandigde hem een prachtig
boeket en bedankte hem nogmaals voor het feit dat hij het afgelopen jaar alles zo keurig heeft
overgedragen.
Om 18.15 uur werd het buffet geopend met allerlei salades, zalm,
haring, paling en stokbrood met
kruidenboter. Hiervan is dankbaar gebruik gemaakt en het was
dan ook echt verrukkelijk. Daarna werd er nog heerlijk ijs uitgedeeld als dessert. Het was weer
een gezellige avond en zeker
voor iedereen een stimulans om
door te gaan.
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kinder- en jeugd

Voor kinderen/jeugd 6 t/m 12 jaar

Zondag activiteit ‘In het Bos’

Basket Stars: Sporten
op zaterdagochtend

Poppenkast en knutselen
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd organiseert zondag
3 november de activiteit ‘In het
bos’. De vrijwilligers hebben een
leuk, stoer en griezelig knutselwerkje bedacht. Wat het precies is
blijft nog even een verrassing. De
knutselwerkjes mogen de kinderen mee naar huis nemen. Er zijn
meerdere leuke spelletjes te spelen. Alle spellen sluiten aan bij het
thema ‘In het bos’.
Ook een bezoek aan het poppenkasttheater in de hooiberg behoort tot de mogelijkheden. Poppentheater Zelen zal tijdens de
activiteit vier keer de voorstelling
‘Herfstkleuren‘ spelen. Het grote paddenstoelenhuis krijgt een
mooi plekje en is leuk om een
kijkje in te nemen. Speciaal voor
deze activiteit is er een verkoopkraam. Hier zullen gehaakte bosdiertjes te koop zijn. Leuk als aandenken of cadeautje én bezoekers steunen de boerderij met
hun aankoop.
Binnen in de stolp is de infohoek

te vinden. Het thema van de infohoek is bomen. Kinderen leren en
ontdekken er allemaal leuke weetjes over bomen. De activiteiten
zijn allemaal overdekt en de activiteit is daardoor ook bij minder mooi weer goed te bezoeken.
Bezoekers zijn van harte welkom
van 11.00 tot 15.00 uur aan de
Beethovenlaan 118 in het Hornmeerpark. Deelname aan de activiteiten is gratis, maar varken
Beer staat klaar om donaties in
ontvangst te nemen.

Vanaf zaterdag bij Radio Aalsmeer

‘Grote Sint & Piet’ nieuws
met Kim en Dennis
Aalsmeer - Het beloven weer Sintertastische weken te gaan worden, want Sinterklaas komt bijna naar Aalsmeer. Op zaterdag
16 november staat de grote intocht weer gepland en net zoals voorgaande jaren doet Radio Aalsmeer hier live verslag
van. Maar de komende zaterdagen brengt Radio Aalsmeer al het
laatste Sinterklaasnieuws.
Vanaf aanstaande zaterdag 2
november kan geluisterd worden naar ‘Het Grote Sint & Piet
Nieuws’. Dit is hét programma
op Radio Aalsmeer wat kinderen
in de Sinterklaasstemming gaat
brengen. Kim en Dennis brengen de (jeugdige) luisteraars op
de hoogte van het laatste nieuws
over Sinterklaas. De twee presentatoren laten ook de leukste Sinterklaashits horen en natuurlijk

gaan ze proberen om contact te
leggen met de pakjesboot. Hoe
zal het daar zijn? Is Sinterklaas er
klaar voor, zijn alle Pieten er klaar
voor en nog belangrijker zijn ze
op tijd in Aalsmeer?
Luister allemaal mee aankomende zaterdag tussen 17.00 en 18.00
uur bij Radio Aalsmeer.

Meer spelers per team wordt aangeraden, om af en toe uit te kunnen rusten. Je hoeft hiervoor geen
ervaring te hebben met de sport
waterpolo. Doet jouw team ook
mee met deze sportieve middag?
Meld je dan vóór 10 januari 2020
aan door een mail te sturen naar:
waterpolo@oceanusaalsmeer.nl.

3.500 Leerlingen klaar
voor techniekfestijn
Streek - Boren, timmeren, metselen en sleutelen. Meer dan
3500 leerlingen uit de gemeenten De Ronde Venen, Nieuwkoop,
Uithoorn en Aalsmeer kunnen
niet wachten om deze technische vaardigheden in de praktijk
te brengen op de Techniek Driedaagse. Van 5 tot en met 7 november barst het grootse techniekfestijn weer los op het terrein
van FN Kempen aan de Oosterlandweg in Mijdrecht.

Techniekwedstrijd
Als opmars naar de Techniek Driedaagse heeft TechNet Amstel &
Venen een techniekwedstrijd uitgeschreven. ‘Bouw een zelf beOok regio Aalsmeer
wegend vervoersmiddel’ luidt de
De Techniek Driedaagse wordt dit opdracht. Meer dan achttienhonjaar voor de vierde keer georgani- derd leerlingen uit de hele regio
seerd. Ieder jaar breidt het festijn zijn al weken met deze opdracht
zich iets verder uit. “Wat dit jaar aan de slag. Ze werken aan innonieuw is, is dat we ook de regio vatieve creaties als een ‘vliegende
Aalsmeer hebben toegevoegd’’, boot’ en een ‘auto met ballonaanvertelt projectleider Karin Wa- drijving’.
teler vol trots. “In drie dagen tijd Nieuwsgierig naar de bouwwerverwelkomen we meer dan vijf- ken? Tijdens de Open Avond op 7
endertighonderd leerlingen voor november zijn alle bouwwerken
het volgen van technische work- te bezichtigen. Voor de vier voershops onder begeleiding van tuigen met de meest innovatiemeer dan honderd technische ve techniek zijn prijzen beschikmedewerkers van bedrijven en baar. Bezoekers zijn die avond
vrijwilligers.’’ Omdat het aantal van 17.00 tot 20.30 uur van harte
leerlingen gegroeid is, moest de welkom in de loods van FN KemTechniek Driedaagse ook groei- pen aan de Oosterlandweg 45 in
en in het aanbod van technische Mijdrecht.

Aalsmeer - Wanneer aan Gerard Zelen de vraag wordt gesteld of hij ook mee wil doen aan
de Schrijversparade op zaterdag
2 november in De Oude Veiling
reageert hij blij. “Hoe meer kan
ik spelen hoe leuker ik het vind.”
Geheel belangeloos zijn deze optredens, omdat Gerard Zelen een
missie heeft. Kinderen in dit digitale tijdperk laten kennismaken met de poppenkast! Dat hij
daarin slaagt blijkt wel aan de vele aanvragen die hij krijgt en deze
blijven niet beperkt tot Aalsmeer.
Er zijn herhaalde optredens in
Hoofddorp, Haarlem en Zandvoort. En natuurlijk zorgen de reacties van de kinderen voor veel

voldoening. Het meeleven tijdens
de voorstelling wordt gezien als
prachtige beloning. Tijdens de
Schrijversparade staat in de kinderhoek zaterdag een mooie zelf
ontworpen en gemaakte poppenkast. Ook de tekst voor de
voorstelling over de herfst is zelf
geschreven: “In de herfst wordt
alles kaal en grauw. Maar in het
bos van Kabouter Kunst blijft alles
vol in kleur staan. Rode, gele en
nog veel meer mooie kleuren sieren de bomen. Hoe dat kan? Kom
kijken en beleef de herfst in al zijn
kleurenpracht.” De voorstelling
duurt 15 minuten en is te zien om
12.30 uur en om 13.15 uur.
Janna van Zon

Staking leerkrachten?

Vrij door staking op 6 november?

Sport en spel bij Qui Vive
De Kwakel - Alle scholieren die
op woensdag 6 november geen
les hebben in verband met de
staking van de juffen en de meesters zijn van harte welkom bij Qui
Vive hockey in De Kwakel.
Zij kunnen dan de hele ochtend
lekker sporten. Het programma
is samengesteld en wordt begeleid door Qui Vive hockey en Kids
Power. Er wordt niet alleen hockey gespeeld, maar er zijn ook vele andere leuke activiteiten. Kortom, als je lekker wilt komen spelen, rennen, voetballen en klim-

Open Avond op 7 november

Poppenkast over herfst
bij Schrijversparade

Sportieve scholen gezocht
voor waterpolotoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 25 januari 2020 organiseert Oceanus een
waterpolo scholentoernooi. Een
toernooi voor basisscholen uit
Aalsmeer en omgeving. Oceanus
organiseert dit toernooi om kinderen kennis te laten maken met
de leukste balsport in het water en
om een plezierige middag te beleven met klasgenootjes. Daarom
is Oceanus op zoek naar enthousiaste teams, die mee willen doen
in één van twee poules. De poules
zijn verdeeld in groep 5/6 en groep
7/8. Elk team bestaat uit tenminste vijf spelers en een begeleider.

Aalsmeer - Om te gaan sporten
zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken, bestaat er nu
al enige tijd het concept Basket
Stars. Basket Stars organiseert
trainingen die het gehele jaar vrijblijvend te volgen zijn en waarbij
het belangrijkste doel is om plezier te hebben in het sporten. Elke zaterdagochtend vinden de
Basket Stars trainingen plaats in
sportcentrum De Waterlelie, een
handig moment in de week om
uitgerust naar de training te komen en zo sportief je dag te beginnen. De trainingen duren een
uurtje, van 9.00 tot 10.00 uur, en
zijn bedoeld voor kinderen van 6
workshops. “Daarom hebben we tot en met 12 jaar. Met een groeidit jaar een groots Recycleplein end aantal deelnemers worden
aan ons aanbod toegevoegd’’, de trainingen steeds leuker en
vervolgt Wateler. “Hier ervaren de veelzijdiger. Samen met de andeleerlingen hoe ze plastic afval – re deelnemers kan je ervaren hoe
zoals een bekertje – als grondstof leuk het is om te sporten en daarkunnen gebruiken om iets moois in samen te werken met anderen.
Zo maak je tijdens de trainingen
te maken met een 3D-printer.’’

Voorstellingen door Gerard Zelen

Voor groepen 5/6 en 7/8

men ben je van harte welkom!
En neem gerust je klasgenootjes en vriendjes mee. Vind je het
dus leuk om lekker sportief bezig
te zijn?
Meld je dan snel aan voor deze Sport- en Spel-ochtend op
woensdag 6 november van 8.30
tot 12.30 uur (tussen 12.00 en
12.30 uur kan je worden opgehaald). De kosten zijn 17,50 euro
per kind (inclusief tussendoortje
en voldoende drinken). Aanmelden kan tot en met zondag 3 november via www.kidspower.nl.

krant

Culturele dag voor jeugd
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Gaan de leerkrachten op jouw school ook staken op
woensdag 6 november? Bij Cultuurpunt kan deze vrije schooldag ingevuld worden met een
culturele dag. Zit je in groep 3, 4
of 5 van de basisschool en wil je
graag je dag doorbrengen met
leeftijdsgenootjes en een hoop
lol maken? Kom dan deze vrije
woensdag van 9.00 tot 14.00 uur
naar het Cultuurpunt in De Oude
Veiling in de Marktstraat en doe
mee. Er staan allerlei leuke activiteiten op het programma, zoals voorlezen in de bibliotheek,
dieren knutselen, dansen en muziek maken. Deelname kost 3 euro. Alle deelnemers worden wel

verzocht hun eigen lunch mee te
nemen. Aanmelden kan door een
mailtje te sturen naar info@cultuurpuntaalsmeer.nl. Gevraagd
wordt aan de deur (contant) te
betalen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

snel nieuwe vrienden waar je het
hele jaar gezellig mee kan blijven
trainen. Bij deze trainingen heb je
de mogelijkheid om te sporten
zonder direct een lidmaatschap
af te sluiten voor de rest van het
jaar. Je kan rustig ontdekken of
de sport basketbal bij jou past en
of je het leuk vindt. Naast basketballen zijn we veel bezig met behendigheid, coördinatie en andere motorische vaardigheden. Alles wat wordt gedaan wordt in
spelvormen geoefend, zodat de
deelnemers zoveel mogelijk plezier hebben in het sporten op de
zaterdagochtend.
Mee doen kan al voor 3 euro per
training. Kom je regelmatig mee
doen? Koop dan een strippenkaart voor 25 euro waarmee je
tien trainingen mee kan doen.
Twijfel dus niet en kom vooral
eens langs! Kijk voor meer informatie op de facebook pagina van
de Basket Stars.

Snelle tijden gereden in Eindhoven

Schaatstrainingsgroep
VZOD op schaatskamp
Kudelstaart - Herfstvakantie: een
ideale week om paddenstoelen
te gaan zoeken of de zon achterna te vliegen. Echter dit gold niet
voor de jeugdleden van Schaatstrainingsgroep VZOD. Zij hebben
vorige week de schaatsen onder
gebonden tijdens het jaarlijkse
schaatskamp, dit keer in Eindhoven. Maar liefst 47 schaatstoppers
uit de jeugd gingen mee en 12
leiders. Het onderkomen was een
riant scoutinggebouw, op loopafstand van de schaatsbaan. Snel
na aankomst werden de schaatsen onder gebonden en kregen
de kinderen passende oefeningen op hun eigen staatsniveau.
Prachtig om te zien hoe de jongste kinderen de kunst afkeken bij
de tieners die als ware profs over
de baan zoefden. Tegen de tijd
dat de baan dicht ging, waren de
magen hongerig en de spieren
voelbaar, dus tijd voor welverdiende rust. Kookstaf Bernadette, José en Rianne hadden grote pannen pasta klaar staan die
goed smaakte. Het avond programma bestond uit een Zweeds
Renspel en er werd water-sponsvuur gespeeld buiten. Ook brandde het kampvuur goed dankzij
trainers Bart en Maarten. In blikjes werd popcorn gepopt boven
het vuur en marshmallows geroosterd; een smakelijke traktatie. De oudere jeugd bekeek ondertussen met trainer Jos de eerder die dag opgenomen videobeelden. Na een zeer geslaagde
eerste dag was het tijd om in de
slaapzak te kruipen.

records gereden, pootje over geoefend en veel plezier gemaakt.
Om de stramme spieren wat rust
te geven stond er na de lunch
van heerlijke broodjes knakworst zwemmen met Marit, José en Bart op het programma. De
gevorderden schaatsers hadden
echter eerst nog een pittige taak:
een marathon van 25 rondes rijden. Dit lukte hen in een snelle tijd van onder de 20 minuten,
wat trotse blikken opleverde van
trainers Marc, Maarten, Jos, Roy,
Gijs, Jerry en Bernard. Na zo veel
inspanning gingen die avond de
soep en stapels pannenkoeken er
met gemak in. Ook kwam er hoog
bezoek mee eten: een gedeelte
van het clubbestuur was vanuit
Kudelstaart afgereisd om te jureren tijdens de Bonte Avond. Dat
deze behoorlijk bont is geworden, zult u vast willen geloven.
Het thema van het kamp was ‘Eurovisie Songfestival’ dus de acts
varieerden van Duncan Laurence
look-a-likes tot pittige quiz vragen. Veel te snel was het tijd om
naar bed te gaan.

Estafette op laatste dag
Ook dinsdagochtend stond er
weer een leerzame schaatstraining op het programma en na de
lunch van wentelteefjes en tosti
werd het schaatskamp afgesloten
rond de ijsbaan met een superspannende estafette. Het werd
een nek-aan-nek uitslag. Het slotapplaus was voor de organisatie
Roy en Bernadette die zich hard
ingezet hebben om alles in goede banen te leiden. De kindeBonte avond
ren hebben heel veel geleerd en
Uitslapen zat er niet in; op tijd uit nieuwe vriendschappen geslode veren om te ontbijten en naar ten, maar ook de leiders kijken
de schaatsbaan te gaan. Daar terug op hele gezellige kampdawerden er nieuwe persoonlijke gen.

VOGELS IN DE NATUUR

De Zeearend
Aalsmeer - Vliegende deur, een
bakbeest van een vogel, zomaar
wat uitspraken van Nederlands
grootste roofvogel: De Zeearend.
Door zijn omvang zeer populair
bij vogelspotters, maar ook gewoon natuurliefhebbers die er
van gehoord hebben leggen vaak
grote afstanden af om deze vogel
te aanschouwen, en hopelijk een
graaiduik te zien maken om een
flinke vis te verschalken. Na decennia lang weg geweest te zijn,
was er in 2006 een primeur in Nederland. De Zeearend, die enkele jaren was gesignaleerd in de
Oostvaarder Plassen, bracht het
tot broeden. En het ging de Zeearend goed af, er kwamen paartjes bij en in 2010 waren er ook
nesten met jongen in de IJssel
delta, Zwarte Meer, Lauwers Meer
en de Biesbosch. Grote weldoener voor deze prachtige vogels is
dan ook Staatsbos Beheer en andere natuur organisaties, die erg
hun best hebben gedaan om een
natte moeras en water omgeving
her en der te creëren. Dit in combinatie met natuurlijk bos, voedsel en rustgebieden heeft zo zijn

weerslag gehad. Nederland heeft
er weer een pracht roofvogel bij.
Het liefst eet de Zeearend een
flinke vis, die aan het wateroppervlak meestal kansloos is. Met zijn
vlijmscherpe klauwen, zo groot
als een flinke hand grijpt hij de
vis uit het water, om hem op het
nest, of gewoon in een boom te
verorberen. De Zeearend op de
foto heeft een keer pech, want
het was toch een misgreep. Maar
een flinke watervogel of een stuk
klein wild is voor deze vogel ook
niet veilig hoor en mocht er door
sneeuw of vorst nog minder beschikbaar zijn, dan laat hij ook
een bijvoorbeeld aangereden
stuk aas niet liggen. Wat hem zo
bijzonder maakt is toch wel zijn
spanwijdte. 2 tot 2,5 meter is een
normale maat, vandaar de benaming: vliegende deur. Een erg forse, gele snavel aan een flinke kop,
gele poten met grote scherpe nagels en een gewicht tot 7 kilo maken het plaatje compleet. Rechtop staand in de uitkijk stand kan
hij tot 90 centimeter hoog zijn.
Al met al een geduchte rover, die
zijn plaats in Nederland weer terug heeft. Google eens op Zeearend in Nederland en er komt
nog veel meer informatie, maar
ook erg mooie foto’s op je af. Ook
een middagje Oostvaarder Plassen geeft een erg grote kans om
hem life te spotten. De route naar
de kijkhut Schollevaar heeft dan
de beste mogelijkheid om het
te ervaren. Een prachtige route
langs rietvelden met wat bossage geeft meteen de kans om nog
volop andere vogels te spotten.
En denk er aan om een verrekijker
mee te nemen!
Henk Vogelaar

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

LEZERSPOST
Open brief Pierre Tuning aan de Raad:

‘Alleen toegankelijkheid
kan het centrum redden’
Regio - Open brief aan de Raad
van de Gemeente Aalsmeer. De
‘Centrumvisie’ zal op donderdagavond 31 oktober door uw
Raad worden behandeld. Omdat in de Nota van Beantwoording Centrumvisie Aalsmeer
mijn zienswijze, noch die van
Jaap Tromp, wordt genoemd –
ingeleverd op 12 juli 2019 bij
de balie van het gemeentehuis
– stel ik u hiervan nogmaals in
kennis: Ik richt mij tot de Gemeenteraad van Aalsmeer als
een bezorgde burger die met
lede ogen aanziet wat er met
het oude Dorp staat te gebeuren. Kijk naar de functie van het Praamplein. Nergens in Nederland is het parkeerterrein achter de belangrijkste winkelstraat gesitueerd.
Maar in Aalsmeer is dat wel zo
– en daar zullen we mee moeten leven. Het voortbestaan
van de winkels in de Zijdstraat
staat of valt met de bereikbaarheid van het Praamplein. Hoe
wordt het Praamplein volgens
de Centrumvisie bereikt? Komende vanaf de Stationsweg
slaan wij rechtsaf (uitkijken: zebrapad!) vóór de winkels langs
het Raadhuisplein op, vóór het
gemeentehuis langs, linksaf de
Van Cleeffkade op naar de Uiterweg en het Praamplein. Kennelijk moet, om Lidl te bereiken, ook een rondje Raadhuisplein worden gemaakt. En hoe
dat met fietsers gaat, wordt buiten beschouwing gelaten. Nu
is het Praamplein nog bereikbaar via de Marktstraat, Weteringstraat en Punterstraat, maar
in de plannen wordt de Punterstraat afgesloten. Dat betekent dat van de drie toegangswegen naar het Praamplein
er twee overblijven: de Uiter-

weg en de Dorpsstraat. De verkeersrichting tussen Raadhuisplein en Drie Kolommenplein
is ook verkeerd-om. Er zou wat
voor te zeggen zijn om patiënten voor het medisch centrum
die op het Drie Kolommenplein
geen parkeerplaats vinden, een
uitweg naar het Raadhuisplein
te bieden. Die wordt nu onmogelijk gemaakt. Als de ‘ophaalbrug’ (nog nooit opgehaald)
verplaatst wordt, bouw hem
dan tegenover de Gedempte
Sloot. En Flora? Ach, zet haar
tronende in de midden van de
rotonde Van Cleeffkade, Burgemeester Kasteleinweg en Oosteinderweg: een mooie binnenkomer op het hoogste punt
van ons ‘Bloemendorp’. Winkeliers en bewoners zijn blij ‘dat
er wat aan het Dorp wordt gedaan’. Men realiseert zich kennelijk niet dat op deze manier
het oude dorpscentrum steeds
meer in zichzelf gekeerd raakt.
Toegankelijkheid betekent: (1)
een tweebaansweg direct van
de Stationsweg naar de Uiterweg (de kruising met de Van
Cleeffkade opgeheven door
een (voetgangers)stukje af te
sluiten), (2) een tweebaansweg
– de ‘Drie-Kolommenpassage’
en de ‘Raadhuispassage’ – naar
de Van Cleeffkade/Marktstraat,
(3) de Punterstraat openhouden en (4) de doorsteekjes van
het Praamplein naar de Zijdstraat koesteren (niet alleen het
Molenplein, maar ook de ‘poort’
van Kreike). Alleen toegankelijkheid kan het dorpscentrum
redden.
Pierre Tuning
Ophelialaan 59
1431 HA Aalsmeer
Tel. 0297-360355
Email: ptl@euronet.nl

BOVENLANDEN

Betoverende mist
Aalsmeer - Grimmig duistere
stilte, een kleine wereld. Op deze mistige, bijna geluidloze middag dwalend over het water, heb
ik geen idee meer waar Aalsmeer,
Kudelstaart, Leimuiden, Burger- de plens, wat mij samen met de
herfstwind doet rillen. De beveen of Rijsenhout liggen.
schutting van de rijke zomernatuur, met al zijn imposante groeWirwar
Druppels vallen van dieprode half ne bomen en struiken, maakt
verdroogde herfstbladeren, die plaats voor een luchtige flowegdwarrelen van de boom waar ra, waar de najaarsstormen minzij een lang seizoen deel vanuit der vat op kunnen krijgen. Wamochten maken. De warme zwar- tervogels vergaderen op de Grote zomeraarde, vol vegetatie, is nu te Poel. Ik denk dat ze het moeen koude kille natte bagger op ment bespreken om naar veilide akkers. Het dik gebladerte van ger oorden te vertrekken voor de
de bomen heeft plaats gemaakt komende barre winter. De herfst
voor een wirwar van kale takken doet zijn best om plaats te maken
voor de winter. Dit komende seien dood hout.
zoen heeft de taak om het Bovenlandengebied in winterslaap te
Zilverwit
Wonderlijk mooi zijn de ontbla- houden.
derde berkenbomen. Zij prikken
met hun zilverwitte stammen Betoverende dans
door de mistige atmosfeer. Pre- Mijn handen aan het roer worden
cies zoals ik dat in een van mijn net zo rood als de herfstbladeren,
columns voor ogen had bij de te Er hangt een druppel aan mijn
ontwerpen dodenakkers in het neus, het lijkt als een waterkristal aan het herfstblad. De avond
Bovenlanden gebied.
valt bijna een halve dag eerder
dan in juli. Het is pas vijf uur in
Veiliger oorden
Het helder opspattende Poelwa- de middag. Schemering, koude
ter geeft mijn gezicht geen fris- neus, frisse kop en geest. Ik vaar
se verwelkoming, maar een kou- richting huis, dwars over de Grote Poel. In deze kleine mistige wereld is een vaag silhouet van de
watertoren het enige ijkpunt om
ons plekje nog te vinden. Thuis
in onze glazen woonboot, naast
de warme kachel, ga ik voor het
raam zitten met een glas port. Ik
staar naar de miezerige regen in
de Fortgracht. Regendruppels,
uiteenspattend op het water, veranderen de Westeinderplassen in
een betoverende dans…
bob@bovenlanden.nl
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Snelle en goede voetballers bij Alliance 22

Nieuwkomers presteren goed

Aalsmeer - Weinig supporters
hadden afgelopen zondag verwacht dat de FC Aalsmeer zondag
1 op alle fronten door een goed
spelend Alliance 22 uit Haarlem zo afgetroefd zou worden:
1-6 Verlies! Aan de uitslag valt
niets af te dwingen, of op snelheid of door fouten. Aalsmeer is
gewoon afgestraft. In de 10e minuut kwam de eerste waarschuwing dankzij een goede reactie
van Pim Doeswijk, die de bal uit
de rechterhoek kon wegtikken en
tot corner maakte, waar uiteindelijk geen gevaar uit kwam. In
de 15e minuut was het een snelle aanval van Alliance. De bal belandde bij de zeer snelle Kamil
Golanski, die aarzelde geen moment en schoot de bal keihard
langs de kansloze Pim Doeswijk
en dat was 0-1. Duidelijk was wel
dat Alliance over een bijzondere
snelle voorhoede beschikte en de
bal heel snel rondspeelde. Daar
schoot FC Aalsmeer duidelijk tekort in. In de 25e minuut was het
wel Remi Pasternak die het eerste
serieuze schot op doel van Alliance loste. In de 30e minuut kans
voor Alliance na geblunder in de
achterhoede van FC Aalsmeer,
maar Alliance verzilverde deze
kans niet. In de 35e minuut was
het de hele snelle rechtsbuiten
Joel Allassi die er vandoor ging
en een één-tweetje met Kamil
Golanski aanging. Allassi kreeg
de bal terug en kon van dichtbij
Pim Doeswijk passeren: 2-0. FC
Aalsmeer kwam terug door een
buitenspeldoelpunt van Jeroen
Ezink in de 38e minuut en dat gaf
weer hoop bij de Aalsmeer supporters: 1-2. Keven Hoorneman
en Yoeri v/d Schraaff wisten elkaar goed te vinden maar de inzet was te zacht om voor enig ge-

Rijsenhout - Er is uit de sjoelavond van donderdag 24 oktober een verrassende uitslag gekomen. Nieuwkomer Marry Verhoeven wist in de Hoofdklasse met
1935 punten het op het nippertje
te winnen van Thomas van Brakel
die met 1933 punten op de tweede plaats is geëindigd. De derde
plek was voor Lineke van Brakel.
Zij gooide deze avond 1701 punten in totaal. In de A-klasse heeft
Leo van Faassen met een score
van 1739 punten een flinke voorsprong genomen op de nummer
twee die deze avond wordt ingenomen door Til Vermeer met
1695 punten. Gert Lanser behaalde 1624 punten en staat hiermee
derde. Net als twee weken geleden is Jan Joore eerste geworden in de klasse B. Hij behaalde
een score van 1626 punten. Wil-

Grote nederlaag voor FC
Aalsmeer zondag

Verrassende uitslag bij
Sjoelclub Rijsenhout

vaar te zorgen. Na de rust Patrick
Melman erin voor broer Richard
Melman, Karel Mirowski naar
linksback en Patrick op de rechtsbuitenpositie.
De tweede helft was nog geen
minuut oud toen Nick Sluijs een
domme fout maakte door een
speler in het strafschopgebied
weg te duwen en terecht, een penalty. Jasper Wille was het die de Fleur (FCA) geeft haar tegenstandster geen enkele kans op de bal.
trekker overhaalde en makkelijk
de 1-3 scoorde. Een enorme domper voor FC Aalsmeer. Remi Pasternak en Pawel Kocon gingen
weer in de aanval, maar helaas
schoot eerstgenoemde net naast.
Even later werd de wedstrijd beslist door verkeerde terugspeelbal van MO Allaswad. Door een
overtreding van Pim Doeswijk Aalsmeer - Zaterdag 26 oktober stand. De tweede helft een zelfde
werd het wederom een penal- speelden de FCA meiden MO17- spelbeeld. Het was grotendeels
ty. Ook deze keer werd de penal- 2 thuis tegen de meiden van eenrichting voetbal. Hoeveel FCA
ty feilloos genomen: 1-4 en een Amstelveen/Heemraad MO17- doelpunten zouden er nog gaan
debacle hing in de lucht voor FC 1. Al snel na de aftrap werd dui- vallen?
Aalsmeer. In de 65e minuut Tim delijk dat het team van Amstel- Er kwamen nog vijf treffers bij, te
Millenaar erin voor de licht ge- veen/Heemraad een maatje te weten in de 10e, 18e, 25e, 32e en
klein was voor de FCA meiden. 35e minuut. De FCA speelsters
blesseerde Remi Pasternak.
Aalsmeer kwam vlak na de wissel Na 5 minuten spelen stond het al die scoorden waren: Fleur (5-0),
weer goed weg, het schot van Al- 2-0 voor FCA door goals van de Valerie (6-0), Mieke (7-0), Daisy
liance 22 belandde tegen de paal. Aalsmeer aanvalsters Samantha (8-0) en Valerie (9-0). Voor Valerie
In de 69e minuut weer een snel- (1-0) en Daisy (2-0). Na deze snel- was het haar vierde treffer in dele aanval van Alliance en weer le goals was het wachten op de ze wedstrijd.
werd uiteindelijk Kamil Golan- volgende FCA doelpunten. Dit Het verslag kort gehouden, want
ski gevonden en die haalde kie- duurde toch nog tot de 25e mi- het was een saaie en eenzijdige
zelhard uit en dat betekende 1-5. nuut toen FCA aanvalster Vale- wedstrijd om naar te kijken en
In de 82e minuut wederom een rie fraai doel trof: 3-0. Een minuut erg sneu voor de meiden van Amverkeerd aangespeelde bal in de later herhaalde Valerie dit kunst- stelveen/Heemraad.
achterhoede en dat werd gelijk stukje: 4-0. Dit was ook de rust- Verslag en foto: Ruud Meijer
afgestraft: 1-6. Een dik verdiende nederlaag , tegen een prima
ploeg die gebruik maakte van de
ruimte en over enkele bijzonder
snelle en goede voetballers beF.C.A. 2 - S.C.W. 2
14.30 u
schikt. Aanstaande zondag 3 no- Zaterdag 2 november.
S.C.W. 3 - H.Y.S. 3
14.30 u
vember speelt FC Aalsmeer uit F.C.AALSMEER
14.30 u
in Leiden. Hopelijk kan Aalsmeer Sv.Zandvoort 1 - F.C.A. 1 14.30 u Zandvoort 6 - S.C.W. 4
11.45 u SCW 45+1 - Buitenveldert 14.30 u
dan uit een ander vaatje tappen, F.C.A. 2 - csv.D.V.V.A. 3
F.C.A. 3 - S.C.W. 2
14.30 u
want de punten zijn hard nodig.
D.E.V.O’58 3 - F.C.A. 4
14.30 u Zondag 3 november:
F.C.A. 5 - vv.IJmuiden 5 14.30 u F.C.AALSMEER
H.B.C. 3 - F.C.A. 6
11.15 u Sporting Leiden 1 - FCA 1 14.00 u
F.C.A. 35+1 - A.F.C. 35+3 14.30 u Sv.Alliance’22 3 - F.C.A. 2 14.00 u
Roda’23 45+1 - F.C.A 45+1 14.30 u Spaarnwoude 3 - F.C.A. 3 13.00 u
Vrouwen
Nieuw Sloten 3 - F.C.A. 4 12.00 u
R.K.D.E.S. V1 - F.C.A. V1
13.00 u Bloemendaal 5 - F.C.A. 5 14.00 u
FCA V2 - Odysseus’91 V4 12.00 u R.K.D.E.S.
Velserbroek 1 - RKDES 1 14.00 u
ber eveneens een wedstrijd thuis R.K.D.E.S,
R.K.D.E.S 2 - R.V.C.’33 2
11.00 u
voor het eerste van FCA. Allian- Vrouwen
13.00 u D.I.O.S 3 - R.K.D.E.S. 3
15.00 u
ce’22 was de tegenstander. Het R.K.D.E.S. V1 - F.C.A. V1
R.K.D.E.S. 4 - Arsenal 5
12.00 u
werd een duel waarin Aalsmeer S.C.W.
haar kansen niet goed benutte Sv.Kadoelen 1 - S.C.W. 1 14.30 u Hoofddorp 10 - RKDES 5 11.00 u
en er nogal wat foutjes werden
gemaakt. Alliance’22 profiteerde van het ietwal slordige spel
en wist liefst zes keer te scoren,
Aalsmeer kon slechts éénmaal
de bal in het net krijgen. De eindstand was een flinke teleurstelling voor FC Aalsmeer: 1-6 verlies.
In Kudelstaart konden de fans en
spelers van RKDES wel juichen.
Thuis aan de Wim Kandreef wist Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal- Stand
Kudelstaart met 1-0 te winnen competitie werd afgelopen week- Football Fanatics 3-9, Joga Bonito
end voortgezet met de derde 3-6, Polonia Aalsmeer 3-6, Intervan WVC.
speelronde. Speelronde 3 vond za- national Smokers Team 3-6, AmFoto: www.kicksfotos.nl
terdagavond 26 oktober plaats in sec Piller 3-4, Green Fingers Uitde Proosdijhal en de volgende uit- zendbureau 3-3, Street Football
slagen kwamen op het scorebord Team 3-1, Woei 3-0.
terecht: Street Football Team te- De vierde speelronde van de ZAgen Football Fanatics 2-9. Interna- BO competitie volgt zaterdag 9
tional Smokers Team tegen Joga november in de Proosdijhal aan
Bonito 3-2. Green Fingers Uitzend- de Edisonstraat in Kudelstaart.
bureau tegen Woei 5-0. Amsec Pil- Kijk voor meer informatie op de
ler tegen Polonia Aalsmeer 0-5.
website: www.zaboaalsmeer.nl.

Voetbal meiden

FCA MO17-2 haalt fors uit
en wint met 9-0

Wedstrijden veldvoetbal

Voetbalweekend: ‘Dikke’
zeges en flink verlies
Aalsmeer - Het voetbalweekend
begon voor FC Aalsmeer goed
op zaterdag 26 oktober. Het eerste team Heren kreeg Nita op bezoek en de bezoekers kregen een
spannend duel te zien, waarin regelmatig gescoord werd. Eerst alleen door FCA, maar Nita wist terug te komen. Uiteindelijk klonk
het eindsignaal bij 5-3 winst voor
Aalsmeer. Ook Dames 1 van FCA
speelde thuis en nam het op tegen Amstelveen Heemraad. Tijdens deze wedstrijd ‘vielen’ ook
veel doelpunten, vooral aan de
zijde van Aalsmeer. FCA leek een
maatje te groot voor Amstelveen Heemraad. Eindstand: 8-1
voor Aalsmeer. Zondag 27 okto-

Zaalvoetbalcompetitie

Football Fanatics nieuwe
koploper bij de ZABO

Teams sprokkelen punten binnen

Biljartvereniging Aalsmeer
naar gewestelijke finales
Aalsmeer - Drie woensdagavonden hebben drie spelers van Biljartvereniging Aalsmeer voorwedstrijden 3 banden gespeeld bij Biljartvereniging De Plas in Langeraar. Met wisselend succes, een
tweede en vijfde en zesde plaats

was het hoogst haalbare. De eerste plaats was voor een speler van
De Plas. Deze heeft de uitnodiging
om gewestelijke finale te gaan
spelen niet aan genomen. Nu
was het aan de tweede geplaatste 3 banden speler, Wil Piet van Bil-

jartvereniging Aalsmeer, de keuze
om het district Veen en Rijnstreek
te vertegenwoordigen in Zwijndrecht bij Biljartvereniging ‘t Spatje. Nu is ‘t Spatje in Zwijndrecht
niet geheel onbekend terrein voor
enkele spelers van Aalsmeer. Vorig jaar een gewestelijke finale
5e klasse Libre en nu het 3e klasse Drie banden. Joost Dekker wist
zich tijdens de drie weken van
voorrondes in de 3e klasse libre
te plaatsen voor een Districtsfinale. Deze werd het afgelopen weekend gespeeld in De Hoef bij Biljartvereniging De Springbok. Joost
Dekker als speler van Biljartvereniging Aalsmeer werd met 2 verliesen 4 winstpartijen in deze klasse
kampioen en gaat binnenkort zijn
club en het District vertegenwoordigen in het Gewest elders in het
land. In de avondcompetitie van
de hoogste klasse Libre gaat het

wat stroef met het Aalsmeer team
C1 team, dat een plekje heeft gevonden op de zesde plaats, maar
zeker nog gaan stijgen dit seizoen.
Een klasse lager in de C 2, waar Biljartvereniging Aalsmeer met twee
teams is vertegenwoordigd, zijn
de plaatsen op de ranglijst ruim
verdeeld, een zevende en een
dertiende plaats. Het Driebanden
team dat dit seizoen nieuw is opgezet is een verrassende en welkome verschijning in de drie banden competitie. Het team doet het
goed en staat keurig op een vierde plaats. Ook de Dagcompetitieteams hebben het zwaar dit seizoen. Negen wedstrijden zijn er
inmiddels gespeeld op de vrijdagmiddag. Het wil even niet lukken
om in de thuis- en uitwedstrijden
de punten vast te houden, het is
punten sprokkelen voor de teams.
Piet Maarsen

lem Romijn wist op deze avond
tweede te worden met 1550 punten en vlak daarachter eindigde Bertus Baas, met 1530 punten, op plek drie. Het is Simone Groen opnieuw gelukt om de
eerste plaats in te nemen in de
C-klasse. Deze keer behaalde zij
een score van precies 1600 punten. Femmy Korte gooide 1511
punten en staat hiermee op plek
nummer twee. Ook een nieuwkomer dit seizoen is Frank Tegelaar.
Hij staat op deze avond, met 1426
punten in totaal, op plek drie. Op
donderdag 7 november is de volgende sjoelavond van sjoelclub
Rijsenhout. Zoals altijd wordt er
gesjoeld van 19.30 tot ongeveer
22.30 uur in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat., Kijk voor
meer info op de facebookpagina
van Sjoelclub Rijsenhout.

Winst voor Dames 1 en Heren 1

Prima seizoenstart voor
handbalteams RKDES
Kudelstaart - Zowel de dames
als heren van RKDES Handbal
zijn het seizoen begonnen met
een zege. De dames versloegen
in een harde derby KDO, terwijl
de heren vrij eenvoudig Atlantis
Dronten versloegen.
De Proosdijhal zat zondag goed
vol voor de eerste dames competitiewedstrijd van het vernieuwde
RKDES-team in de tweede klasse.
Niet alleen de thuisploeg kon rekenen op veel aanhang, ook de
Kwakelse tegenstander had veel
publiek meegenomen, waardoor
er een mooi sfeertje in de hal ontstond. De Kudelstaartse ploeg
is dit seizoen qua samenstelling
veel veranderd; alleen keepster
Monique Dol en opbouwster Birgit de Bruijn zijn bij het eerste
team gebleven. Verder bestaat de
ploeg dit seizoen uit oud-jeugdspeelsters die terug zijn ‘op het
oude nest’ en een aantal speelsters die voorheen bij Greenpark
Aalsmeer speelden. Na een paar
eerste zenuwachtige minuten
werd zondag al snel duidelijk dat
RKDES de betere ploeg was. Verdedigend stond de ploeg niet altijd even goed, maar aanvallend
is er zoveel power in het team dat
KDO vaak aan de noodrem moest
trekken, met de nodige strafworpen tot gevolg.
Bij rust stond er al een geruststellende 14-8 voorsprong op
het scorebord. In de rust konden
coaches Jan v/d Schouw en Martijn Jasper de dames op scherp
zetten en dat vertaalde zich in
de tweede helft in mooie, snelle aanvallen. Britt de Lange (exVOC) ranselde van afstand de ene
na de andere bal in het doel en
met de snelheid van Mandy Din-

genouts liep de break-out ook
prima. De voorsprong werd in
de tweede helft dan ook steeds
verder uitgebouwd. Helaas werd
het duel wel ontsierd door enkele zeer zware overtredingen,
waarbij de KDO dames van geluk
mochten spreken dat er slechts
tijdstraffen werden gegeven en
de rode kaart op zak bleef. Uiteindelijk stond er een veelzeggende 33-20 overwinning voor RKDES op het scorebord. Komende
week wacht de altijd lastige uitwedstrijd in en tegen Monnickendam. Op voorhand geen makkelijke uitwedstrijd.
Ervaren ploeg
De heren van RKDES speelden
een thuiswedstrijd tegen Atlantis
Dronten, een ploeg met een paar
nieuwe, jonge spelers. Daar wist
de ervaren Kudelstaartse ploeg
goed mee om te gaan. Na een
wat aarzelend begin (5-5), werd
in het tweede deel van de eerste helft beter met de kansen omgesprongen. Onder leiding van
good-old Hans Wessels liep de
score aan Kudelstaartse zijde snel
op. Bij rust was het al 17-9 en leken de eerste punten wel binnen.
In de tweede helft speelde RKDES nog een kwartier lang vol
passie en scoorde Ricardo den
Hartog de ene break na de andere, waardoor het verschil steeds
groter werd (26-15). Daarna verdween de scherpte uit de ploeg
en kon Atlantis de schade nog
enigszins beperkt houden. Eindstand 31-20. Aankomende zondag 3 november spelen de heren weer thuis in de Proosdijhal.
Op bezoek komt dan het Utrechtse HMS/Achilles.

dagavond vanaf 20.00 uur gekaart in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op 23 oktober is het
klaverjassen gewonnen door
Loes Versteeg met 5704 punten.
Kudelstaart - Zin in een gezelli- Jan Raadschelders werd tweede
ge avond klaverjassen? Iedereen met 5506 punten en Ben Bon deris van harte welkom bij klaverjas- de met 5113 punten. De poedelclub De Geluksvogels. Het hele prijs was deze week voor Guda
jaar door wordt er op de woens- Kluinhaar met 3951 punten.

Klaverjassen bij
Geluksvogels
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Kandidaat Gerrie Knetemann Trofee

Kudelstaart - De afgelopen
dartsavond van de Poel’s Eye in
het Dorpshuis van Kudelstaart
werd gewonnen door Floor van
Zanten, finalist was debutant Alwijn Saarloos. Na acht jaar droogte was het haar zesde overwinning ooit. In de finale van het
tweede niveau mocht Ronald
Baars proberen revanche te nemen van zijn verliespartij in het
begin van de avond in de poule,
maar wederom won Rene Kruit.
Danny de Hartog had met een
mooie finish van 124 de hoogste uitgooi van de avond. In het
derde niveau bereikten Victor
van Schie en John Guldemond
de halve finale. Raymond van de
Weiden bereikte voor de tweede keer op rij een finale, maar helaas verloor hij wederom, dit keer
van Gerard Bak. In het vierde niveau strandden Luc van de Meer
en Wim Könst in de halve finale.
In de finale streden Jan van Zanten en Sander ter Schure tegen
elkaar. Het was de achtste finale ooit bij de Poel’s Eye voor Sander, maar het was Jan die voor de
zevende keer ooit een finale won.
Daarmee maakte Jan het feest
voor de familie van Zanten compleet.

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff is genomineerd voor de titel Nederlands wielertalent van
het jaar. De renner uit Rijsenhout is de enige mannelijke kandidaat op de shortlist. Hij neemt
het op tegen de wegrensters Lorena Wiebes en Demi Vollering
en veldrijdsters Inge van der Heijden en Ceylin del Carmen Alvarado. De winnaar van de verkiezing ontvangt 20 november op
een wielergala in Den Bosch de
Gerrie Knetemann Trofee.
Ook worden die dag de beste renner en rensters van 2019 aangewezen en is er een carrièreprijs.
De keuzes in de vier categorieën
worden gemaakt door de Club
van 48, een gezelschap oud-renners.
Nils Eekhoff verdiende de nominatie voor zijn sterke race op het
WK in Yorkshire. Voorts eindig-

Bak wint finale, Danny
heeft hoogste uitgooi
Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 1 november, is
de volgende speelavond, met hopelijk weer veel nieuwe gezichten. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen. De Poel’s Eye
is laagdrempelig en geschikt voor
alle niveaus; hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man en vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau
systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. De avonden
zijn dartstoernooitjes op zich. De
inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de
website www.poelseye.nl is nog
meer informatie te vinden.
Danny (hoogste uitgooi) naast
winnaar Bak en finalist Raymond.

Wedstrijd met historische schepen

Strontrace: Vijfde plaats
voor Aalsmeerse tjalk
Aalsmeer - In de week van 21 oktober werd voor de 46e keer de
Strontrace gevaren. De start van
deze meerdaagse wedstrijd vond
plaats op maandag om 13.00 uur.
Vanaf de startplaats Workum gaat
de route - in zelf te kiezen volgorde - via Enkhuizen, Lelystad,
Spaarndam en Amsterdam. Tijdens deze meerdaagse wedstrijd met zeilende historische
vrachtschepen is het niet toegestaan om de motor te gebruiken. De Aalsmeerse tjalk de Nooit
Volmaakt deed voor de zesde
keer mee. Bemanningsleden waren onder andere de Aalsmeerders Witte van Tol, Bas van Tol en
Maarten Tas.

Handbal jeugd

RKDES E2 verliest nipt
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag trad de E2 van RKDES aan in
de streekderby tegen de handbalsters van KDO. Het team, onder leiding van de dit seizoen
prima presterende leider Giel en
trainer Kitty, speelde de eerste
binnenwedstrijd van dit seizoen
met een vrijwel complete selectie
(alleen Indy was afwezig). Onder
toeziend oog van een flink aantal supporters (vooral ouders en
opa’s en oma’s) knokten de meiden hard voor een overwinning,
maar bleek de tegenstander over
de hele wedstrijd toch net ietsje
beter. Vanaf het eerste fluitsignaal
van de scheidsrechter, koos KDO
de aanval en scoorden de Kwakelaars al snel de 1-0. Daarna golfde het spel op en neer, wat resulteerde in twee gevaarlijke schoten van KDO, die knap werden
gestopt door keeper Anouk. RKDES stelde daar twee gevaarlijke acties van Linde, waarvan één
schot op de lat eindigde, en een
schot van Anne, tegenover, maar
de stand bleef 1-0, tot vlak voor
rust, toen een Kwakelse aanval
opnieuw in het net eindigde en
keeper Anouk net aan geen redding kon brengen op het harde
schot.
In de rust spoorde trainer Kitty
de meiden aan om in de tweede helft goed op doel te blijven schieten, zodat die doelpunten vanzelf zouden komen. In de
tweede helft ging Anne verder
als keeper, en werd Anouk veldspeler. Al snel vertaalden de meiden de woorden van Kitty naar
daden, want Linde scoorde met
een prachtig sprongschot de aan-

Dirk wint bij
OVAK-soos

kon worden. Dus werd er besloten om het op dinsdagavond
ietsje rustiger aan te doen: er kon
gelukkig op de Kagerplassen geAalsmeer - De volgende OVAKzeild worden.
soos is woensdag 6 november vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
Zware terugreis
Na de overnachting bij Nieuwe
Wetering bleek op woensdagochtend dat er nog steeds nauwelijks wind was. Dus moest er
grotendeels gejaagd worden tot
aan het IJ in Amsterdam. Na 3
uur verplichte rust ging de Nooit
Volmaakt in het donker het Markermeer op. Pas op donderdag
rond 6.30 uur kwam de Nooit Volmaakt als 5<sup>e</sup> deelnemende schip terug in het Friese Workum. De Strontrace 2019
zat er op. Maar, ondanks dat de
2019-editie behoorlijk zwaar was,
werden er direct al weer plannen
gemaakt voor de Strontrace van
2020. Hopelijk staat er dan wél
wind en dan ook nog uit de juiste richting. Kijk voor foto’s en filmverslagen op www.varenmetdenooitvolmaakt.nl.

Geen wind
De weersverwachtingen gaven
het van te voren al aan: het zou
een wedstrijd worden waarin het
niet hard zou gaan waaien. Maar,
dat er zó weinig wind zou staan,
daar had schipper Rob Ligtenberg uit Leimuiden geen rekening mee gehouden. Het betekende dat schipper en bemanning het 24 ton wegende schip Foto’s: Ineke Hartman en Ingrid
zo’n 65 kilometer vanaf de wal Tas (man overboord).
moest voortrekken. En dat viel
niet mee.
Race tegen de klok
Alle zes deelnemende schepen
hadden op de heenreis gekozen voor het traject via LelystadHaarlem-Warmond. Door het gebrek aan wind werd het een race
tegen de klok, want de brug in
Nieuwe Wetering moest gehaald
worden. Helaas bleek bij aankomst op het keerpunt Warmond
dat deze brug voor sluitingstijd
van 22.00 uur niet meer gehaald

Nominatie Nils Eekhoff
voor talent van het jaar

sluitingstreffer: 2-1. Helaas kreeg
KDO daarna weer meer grip op
het spel en scoorde snel achter
elkaar de 3-1, 4-1 en 5-1. De wedstrijd leek beslist, maar zoals vaker dit seizoen, lieten de meiden
van RKDES zien zich niet zomaar
gewonnen te geven en trokken
ze opnieuw ten aanval. Tara gooide hard op de lat, Lucy verdeelde
het spel mooi en Rosalyn pakte
bal na bal af van de tegenstander.
Deze manier van spelen leek de
meiden het geloof weer terug te
geven en na een paar mooie acties van Kris, kreeg Tara de bal, en
gooide ze keihard de 5-2 binnen.
Linde scoorde daarna snel achter
elkaar de 5-3 en 5-4 en met nog
maar een paar minuten te spelen,
was de spanning in de wedstrijd
helemaal terug! Tot aan de laatste
seconden bleef RKDES keihard
knokken, maar moegestreden,
moest ook nog de 6-4 worden geincasseerd en werd de wedstrijd
dus nipt verloren. Trots op het
vertoonde spel, verlieten de meiden onder applaus van de meegereisde supporters, het veld.
Leider Giel gaf na afloop aan trots
te zijn op de inzet en veerkracht
van zijn team. “Kijk, als je tegen
zo’n grote achterstand aankijkt,
ligt het voor de hand om op te
geven en te stoppen met geloven in een goede afloop, maar
mijn team heeft echt laten zien
nooit te willen opgeven en bijna
werden ze daarvoor nog beloond
ook! Dit belooft nog veel voor
de rest van het seizoen. Volgende week tegen WeHaVe E1, gaan
we vast en zeker weer een goede
wedstrijd spelen!”

de hij als vijfde op het EK, tweede op het NK, vierde op het NK
tijdrijden en zevende op het WK
tijdrijden. Daarnaast won hij op
spraakmakende wijze de Ronde van Overijssel, zegevierde in
de proloog-tijdrit van de Vredeskoers en de slotetappe van de
Ronde van Bretagne. Een indrukwekkend rapport, maar het staat
niet garant voor het incasseren
van de trofee.
Ook de 20-jarige Mijdrechtse Lorena Wiebes kan een fraaie erelijst
overleggen. De renster van de
Uithoornse wielerclub (UWTC),
die vorig jaar eveneens genomineerd werd, maar toen moest
buigen voor baansprinter Harrie
Lavreysen, is al een wereldtopper bij de professionele vrouwen.
Ze werd onder meer Nederlands
kampioen en is lijstaanvoerder
van de UCI-wereldranglijst.

Komend weekend weer tophandbal

Greenpark Aalsmeer
handbalnieuws
Aalsmeer - Het Nederlandse
handbalteam heeft in aanloop
naar het EK in Oostenrijk vorige
week en afgelopen weekend enkele oefenwedstrijden gespeeld.
Van Polen werd gewonnen en
verloren, tegen Slovenië werd
gelijk gespeeld en gastland Oostenrijk wist nipt te winnen van
Oranje. In het Nederlandse team
speelt een bekende Aalsmeerse handballer mee. Samir Benghanem van Greenpark Aalsmeer
maakte deel uit van de selectie en
de bekende oud-Aalsmeer speler
Jeffrey Boomhouwer was één van
zijn teamleden.

Vierlandentoernooi en EK
Begin volgend jaar gaat het Nederlandse handbalteam deelnemen aan een vierlandentoernooi
in Zwitserland en naast dit gastland zijn de selectieteams uit Oekraïne en Tunesië de tegenstanders. Vervolgens opent het Oranje team op 9 januari 2020 het EK
met een wedstrijd tegen Duitsland. In deze groep zijn ook Spanje en Letland geloot. Bekend is
nog niet of Samir en Jeffrey weer
deel uit zullen maken van het Nederlandse team, want de coach

moet het aantal spelers terugbrengen van 23 naar 16. Beiden
hopen natuurlijk in de selectie
opgenomen te worden.
Wedstrijden uit en thuis
Samir Benghanem komt in ieder
geval aanstaande zondag 3 november weer in actie. In de negende ronde van de BeNe League
speelt Greenpark Aalsmeer tegen
en in Tongeren, België. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur. Volgende week zaterdag 9 november kunnen handbalfans weer
plaatsnemen op de tribune in
De Bloemhof, want dan neemt
Greenpark Aalsmeer het in de
thuishal aan de Hornweg op tegen Hurry Up. Deze tiende BeNe League-wedstrijd begint om
19.15 uur.
Noord-Hollandse derby
Tophandbal in De Bloemhof gaan
kijken deze zaterdag 3 november
is wel mogelijk en zelfs een aanrader. De Noord-Hollandse derby
Greenpark Aalsmeer Heren 2 tegen Kras Volendam Heren 2 staat
op het programma. Deze eredivisie-wedstrijd gaat om 19.15 uur
van start.

aan de Gerberastraat. Het kaarten
op 23 oktober is gewonnen door
Dirk van Dam met 5468 punten,
op de voet gevolgd door Thea Reuling met 5448 punten. Plaats drie is
behaald door Riet Hoekman met Actiefoto handballer Samir Benghanem met Greenpark Aalsmeer vorig
5176 punten en plaats vier door seizoen. Foto: www.kicksfotos.nl
Nel Ton met 5091 punten.

Marathon Hoek van Holland-Den Helder

Strandracer Buskermolen
begint met zevende plek

Jordy Buskermolen in actie.
Foto: Rob Duin
Kudelstaart - Met een zevende
plek in de marathon Hoek van
Holland-Den Helder is Jordy Buskermolen goed begonnen aan
zijn strandraceseizoen. De 28-jarige Kudelstaarter finishte in een
groepje van zes bikers dat met
ruim drie minuten achterstand
volgde op winnaar Coen Vermeltfoort. Lars Boom werd tweede,

Ivar Slik derde en Jules de Cock
vierde. De race was de eerste van
de nationale topcompetitie. Er
waren in de diverse categorieën
een kleine 800 deelnemers.
Na een snelle start sprongen bij
Scheveningen Boom, Slik en Vermeltfoort al weg uit de eerste
groep. “Ik reageerde te laat om de
oversteek naar de koplopers te
maken”, vertelt Buskermolen. “Ik
bleef even, in mijn eentje rijdend,
hangen en liet me weer terugzakken.” Bij de tussenstop in IJmuiden hadden de koplopers anderhalve minuut voorsprong. Na de
herstart trokken Boom en Vermeltfoort opnieuw in de aanval.
Jordy Buskermolen: “Ik gokte dat
Ivar Slik het gat naar de twee zou
dichtrijden, maar dat lukte hem
niet. Daarna bleef de groep waarin ik zat bij elkaar tot de lagune
in Camperduin. Dat was een erg
selectief stuk. Ik kwam hier goed
doorheen en bleef met Ockeloen,
Slik, Hoogerland, Van Zandbeek,
Van Sintmaartensdijk, Imming en
Wouters over in de jacht op de
koplopers. Wij werkten goed samen waardoor de afstand tot de

leiders redelijk stabiel bleef. Overall ben ik tevreden met mijn eerste race, omdat ik continu voorin
de koers aanwezig ben geweest.”
Tour de Singkarak
Na de herfstkilte aan de Hollandse kust wacht Buskermolen komende zaterdag de warmte op
West-Sumatra. Hij gaat er van
start in de negendaagse Tour de
Singkarak, een UCI-wegwedstrijd.
“Het is voor mij een goede voorbereiding op het vervolg van het
strandraceseizoen en een mooie
ervaring, nadat ik dit jaar het
wegwielrennen op een lager pitje heb gezet”, zegt Jordy.
De wedstrijd in Indonesië begint
en eindigt in Padang. Aan de start

staan 18, meest Aziatische en Australische ploegen. In het ProCyclingTeam-team van Buskermolen zijn Stephan Bakker en Sjors
Handgraaf de bekendste namen.
Na de tropische trip gaat de aandacht van Jordy Buskermolen
weer volledig naar het strandracen, te beginnen met de Beach
Battle in Wijk aan Zee op 24 november. “Ik rijd deze winter voor
Team Theo Schilder nagenoeg alle wedstrijden van de nationale
competitie en voorts het NK en
het EK”, vertelt hij. “Ik ga er van
uit dat Thijs Zonneveld en ik bij
de ploeg voor de resultaten moeten zorgen. Het NK en de klassieker Egmond-Pier-Egmond zijn de
hoofddoelen van mijn seizoen.”
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Korfbal veldcompetitie

Waterpolocompetitie

Kudelstaart - De laatste veldwedstrijd van 2019 voor de korfballers van VZOD was die tegen
Madjoe. De uitwedstrijd aan het
begin van het seizoen ging ruimschoots verloren na een vroege
achterstand die niet meer goedgemaakt werd. Nu, thuis aan de
winderige Wim Kandreef, kon
het jonge team van trainer/coach
Frank Dankelman in de return laten zien dat het zich inmiddels
ontwikkeld heeft. In de beginfase
ging de wedstrijd gelijk op, maar
werd uiteindelijk de openingstreffer gescoord via een strafworp van Madjoe. VZOD/FIQAS
ging ijverig op zoek naar de goal,
maar ontbeerde overtuiging en
fortuin in de afwerking. Koploper
Madjoe was aanvallend echt niet
zoveel beter dan de Kudelstaarters, maar de goals vielen bij hen
wel. Zo stond er na een kwartier,
niet geheel overeenkomstig het
spelbeeld, een 0-4 op het scorebord en alhoewel Madjoe bepaald geen sterrenensemble is,
keek VZOD/FIQAS nog steeds tegen die hatelijke nul aan. Uiteindelijk werd de ban gebroken
door Frank te Riele die een strafworp benutte: 1-4. Het aanvallende lek was echter nog niet boven, want Madjoe zette er twee
treffers tegenover alvorens Ter
Riele zijn tweede strafworp miste. In de laatste minuut vóór rust
was het uiteindelijk Laura Viet die
voor VZOD/FIQAS van afstand
de eerste veldgoal liet aantekenen. Na rust zou je dan een getergd VZOD/FIQAS verwachten,

Aalsmeer - Wederom stond er
voor Heren 1 van Oceanus een
derby op het programma. Vorig
weekend werd in De Waterlelie
ZPCH uit Hoofddorp aan de kant
geschoven. Afgelopen weekend moest er uit gespeeld worden tegen De Snippen in Amstelveen. Vooraf stond de Snippen slechts één punt achter op
de Aalsmeerders, maar wel met
wedstrijd meer gespeeld. De
Snippen beschikken over een hele sterke midvoor, dus het was
zaak om daar verdedigend een
oplossing voor te vinden. Onder
aanmoediging van het mee gereisde publiek kwam Oceanus
uit de eerste aanval direct op 1-0
door een midvooractie van Kevin Melman. De Snippen maakte de eerste periode nog gelijk,
maar in de tweede periode nam
Oceanus een grotere voorsprong.
Via wederom Kevin, Yoeri Berk en
een prachtig uitgespeelde contra door Herman van Zijverden
werd het 2-4. De derde periode
was die van Lars Houdijk. Dit seizoen speelt hij voor het eerst vast
in Heren 1. Eerst veroorzaakte hij
een strafworp, waardoor De Snippen op 3-4 kwam, maar hij scoorde zelf twee keer in het vijandige
doel. Doordat ook Dennis Reijnders scoorde met een beheerste boogbal was de stand aan het
eind van periode drie 5-7. In de
laatste periode was het tenslotte
aan Jos Vergeer om uit zijn supersnelle uitbraken twee keer te scoren. Doelman Stanley Moolhuijsen wist weer verschillende keren
prachtige reddingen te verrichten en met een benutte strafworp

Gebrek aan scorend
vermogen nekt VZOD
want een wonderploeg was Madjoe allerminst. Dus die vier goals
verschil waren best overbrugbaar. Maar behalve aanvallend
lieten de blauw/zwarten zich verdedigend ook niet van hun sterkste kant zien. En dat werkt ook
niet bepaald mee in de koppies
van de aanvallers in het andere
vak. Madjoe liep uit naar 2-9 en
trainer/coach Frank Dankelman
greep in. Hij bracht met nog twintig minuten te spelen in één vak
Mirjam Vermeulen, Thomas van
de Zwaard en Eric Spaargaren in.
Zij hadden de spannende wedstrijd hiervoor met 8-7 gewonnen van Madjoe 2 en konden misschien het tij nog keren of ieder
geval nieuwe energie brengen.
VZOD/FIQAS toonde hierna wel
wat meer hun tanden, maar nog
steeds werd er niet echt doorgebeten. Toch bracht het nieuw
elan wel meer strijd en ervaring
en werd het er onderling meer
gecoached. Helaas kwam Madjoe, na een gemiste strafworp, op
2-10 waarna Esther Dol met een
vrije bal 3-10 wist te maken. Opnieuw wist de tegenstander een
stip te missen en schoot Dol wederom met scherp: 4-10. Madjoe
scoorde echter tegen en het slotakkoord was voor Vincent Algra
die in de laatste minuut de eindstand op een karige 5-11 bracht.
Voor de Kudelstaarters gaat nu
over een aantal weken het zaalseizoen van start. Hierin gaat
het, nog meer dan buiten, om de
goals, dus flink werk aan de winkel voor het talentvolle VZOD.

Laura Viet (VZOD) in de aanval tegen Madjoe.

Winst voor Heren 1 en
Dames 1 van Oceanus

Eerste geldprijs voor Luuk Valkering

Mooie prestaties AAS op
Grand Prix jeugdtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
organiseerde Op Eigen Wieken
namens de Leidse Schaak Bond
het tweede Grand Prix toernooi
van dit seizoen. Het GP is een cyclus van negen jeugdtoernooien waar per toernooi prijzen per
groep te behalen zijn en een
eindklassement op leeftijd. Er waren dertien groepen van acht
jeugdspelers en namens AAS deden maar liefst zes jeugdige Azen
mee. De jongste AAS-deelnemer
was Daria Rudolph, nog maar 4
jaar oud, maar al een enthousiast
schaakster. Maar ook in de onderste groepen, waar vaak de jongere kids spelen, zijn er al geharde
krachten. Daria had het moeilijk
en haalde een half punt en werd
daarmee achtste in groep dertien. Maar de volgende keer is ze
er weer bij en gaat het vast beter.
Hoger op de ladder speelden de
broertjes Vermeulen in groep 7,
die elkaar heftig beconcurreerden. De beslissing viel toen de
jongste broer, Marien, won van
Robert, hiermee het tweede postulaat van de Leur bewijzend, namelijk de jongste wordt de beste. Vervelend voor Marien is dat
hij een jonger zusje heeft die ook
kan schaken... Robert werd dus
tweede in groep zeven met 4,5

punten en Marien eerste met 5,5
punten. In groep 4 speelde Simon Rudolph, nog maar 6 jaar
oud, behoorlijk goed en eindige
op 3 uit 7, waarmee hij gedeeld
zesde/zevende werd. In groep 3
speelde de oudste Rudolph, namelijk Konrad. Konrad speelde een goed toernooi en eindigde gedeeld 1-3. Op onder andere onderling resultaat werd Konrad tweede met 5 uit 7 partijen.
Tenslotte topspeler bij AAS Luuk
Valkering. Luuk heeft het dit seizoen moeilijk in de Jeugdcompetitie van AAS, maar nu speelde hij
erg goed in groep 2. Met 4 uit 7
gedeeld tweede met vijf was een
mooie prestatie en het werd nog
beter want door de regels bij gelijk eindigen werd Luuk zelfs derde. Daar er in de bovenste groepen geldprijzen zijn won Luuk
zijn eerste geldprijs in zijn GPloopbaan. Een carrière als (eigen)
broodschaker wordt overwogen.
Een mooie prestatie van de AASafvaardiging en smakend naar
meer! Groep 1 en daarmee het
toernooi werd gewonnen door
Abisan Pancharajah met de oppermachtige score van 6.5 uit 7.
Voor gedetailleerde uitslagen en
standen: http://www.jc.leisb.nl
Door Ben de Leur

door aanvoerder Dennis vlak voor
tijd werd de eindstand 7-10.
Aankomend weekend speelt
Oceanus weer tegen een ploeg
uit Amstelveen, namelijk De Futen. Nu echter in thuisbad De Waterlelie om 15.00 uur.
Gedesillusioneerd
Dames 1 wist een hele makkelijke 19-6 overwinning te behalen tegen SG West-Friesland in
Hoorn. Op de helft van de wedstrijd stond het al 10-2 en was de
wedstrijd eigenlijk al beslist. Hoewel de Hoornse dames af en toe
iets wisten terug te doen, waren
de Oceanus dames bij vlagen niet
te stoppen. Na vier periodes dropen de dames van West-Friesland
dus gedesillusioneerd af. Doelpunten van Oceanus werden gemaakt door: Fabiënne Vork (6x),
Noëlla Hond en Marieke Spitteler (beide 4x), Niké van Duijkeren
(3x), Sabina Terlouw en Marieke
Weijers (beide 1x)
Overige uitslag:
VZV 2 - Heren 2: 8-6

Korfbalcompetitie

D1 van VZOD kampioen!
Darten op dinsdagavond in het Middelpunt

Gerben de Vries kwam,
zag en overwon
Aalsmeer - Vorige week gaf Gerben de Vries acte de presence bij
de dartavond op dinsdagavond
en hoe! Hij begon in de makkelijkste poule, dus kon lekker opwarmen. Maar speelde daarna de
halve finale tegen Ben van Dam
en wist deze met 2-0 te winnen.
Ook tijdens de finale was Gerben
niet te stoppen en won wederom met 2-0 van Kees de Lange.
Een erg overtuigende winnaar
dus. In de zwaardere poule speelde Kees het beste en hij gooide
zelfs een keer een 130 score uit
met de dubbele bull. Groot applaus volgde. Iwan van Egdom
en Alexander Stroomer werden
respectievelijk vierde en vijfde
en dat stemde tot tevredenheid.
Deze week was er weer één grote poule waarbij iedereen tegen

elkaar uit kon komen. Alexander
stond goed te scoren tegen Peter
Bakker, maar het uitgooien van
de dubbel wilde maar niet lukken. Gerben was deze ronde wat
minder op dreef en werd uiteindelijk vierde. Kees de Lange sloot
de avond af op de derde plaats
en Peter Bakker werd tweede.
De revanche-avond van Ben van
Dam was geslaagd, hij behaalde
de meeste punten en mocht zich
weer de winnaar noemen.
Komende dinsdagavond rekenen de darters weer op een flinke opkomst. Iedere dartliefhebber vanaf 16 jaar is welkom. Kom
gerust eens kijken of de sfeer bevalt. De entree voor deelname is
per avond is 2,50 euro. Aanvang
om 20.00 uur in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat.

24 oktober is Lies Agtersloot eerste
geworden met 5944 punten, gevolgd door Pim Aarsman met 5590
punten en Gre Reemst met 5133
punten. De poedelprijs was voor
Aalsmeer - Op donderdag 7 no- Joke Bakker met 3047 punten. Bij
vember is er weer een kaartmiddag het rummikubben is op de eerste
voor ouderen in het Middelpunt plaats Anthonia van de Voort geaan de Wilhelminastraat 55. Van- eindigd met 257 punten Op twee
af 13.30 uur zijn kaartliefhebbers Lycke Valentijn met 301 punten, op
weer van harte welkom. Klaverjas- drie Joke Harte met 412 punten en
sen en rummikubben staan op het de poedelprijs met 627 punten was
programma. Bij het klaverjassen op voor Jopie de Vries.

Ouderensoos in
het Middelpunt

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag wachtte de D1 van korfbalvereniging VZOD dé wedstrijd
om het kampioenschap. Fluks
was de tegenstander. Ondanks
dat de wedstrijd niet ‘thuis’ in Kudelstaart gespeeld werd, hadden
de spelers aardig wat fans langs
de lijn staan in Noordwijk.
De VZOD-korfballers begonnen
fanatiek aan de wedstrijd en wisten al snel op voorsprong te ko-

men. Dat de verdediging van de
D1 ook als een huis stond, blijkt
uit de eindstand: Er werd met
maar liefst 7-0 gewonnen door
VZOD.
De D1 heeft dit seizoen ruim voldoende punten verzameld om
gekroond te worden tot kampioen. Terug in Kudelstaart is bij het
sportcomplex van VZOD nog een
gezellig feestje gevierd. Gefeliciteerd D1-toppers!

verjassen was deze week Huub
Bouwmeester met 5489 punten
de beste, Marry Akse eindigde
met 5195 punten op de tweede
plaats en Loes Versteeg werd derKudelstaart - Iedere donderdag- de met 5102 punten. Voor inlichmiddag is er van 13.30 tot 16.30 tingen: Mevrouw R. Pothuizen, teuur een gezellige kaartmiddag lefoon 0297-340776.
voor 55+ers in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Nieuwe leden
zijn van harte welkom. Wekelijks
staan klaverjassen en jokeren op
het programma. Op donderdag
24 oktober is het jokeren gewonnen door Jopie de Grauw met 191
punten, op twee Bets Teunen met
455 punten en Trudy Knol werd
met 490 punten derde. Bij het kla-

Jopie en Huub
winnen bij Soos

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Team staat vierde in competitie

Basketballers van U14
zoeken versterking
Aalsmeer - Bij Basketbal Vereniging Aalsmeer wordt er elke dinsdag en donderdag hard getraind
door de mannen van de U14,
waarbij zij zich voorbereiden op
hun volgende wedstrijd. Deze
wedstrijden worden momenteel
gespeeld door zeven fanatieke
spelers: Fedde, Joran, Joris, Lucas,
Remco, Thunder en Yaro. Bij een
basketbalwedstrijd staan er altijd
vijf spelers op het veld, wat betekent dat de U14 met maar twee
wissels op de bank zit. Veel ruimte
dus voor een paar extra spelers.
In de competitie staat het U14
team op een mooie vierde plaats
en strijdt in de komende wedstrijden om een podiumplek te kunnen bemachtigen. Dit belooft
dat er nog een aantal spannende
wedstrijden aankomen, waarbij
ze wat extra hulp goed kunnen
gebruiken. Het team wordt getraind en gecoacht door Alan en
Dirk, die zelf ook spelen bij de heren teams van Basketbal Vereniging Aalsmeer. Met elkaar vormt
de U14 een erg gezellige groep
die graag beter wil worden. De
jongens trainen elke dinsdag in
Sportcentrum De Waterlelie en
elke donderdag in sporthal De
Bloemhof. Beide dagen wordt er
getraind van 18.30 tot 20.30 uur.
Tegelijk met de U14 zijn er ook
trainingen voor jongens U16,
meisjes U16 en jongens U18.

Trainen, spelen en kijken
Ben jij geboren in 2006 of 2007?
Dan kan je zo bij de U14 aansluiten, kom dus gerust eens kijken
bij de trainingen of misschien wil
je de U14 wel komen aanmoedigen bij de volgende wedstrijd om
te zien hoe dat er aan toe gaat.
De volgende wedstrijd wordt gespeeld op zondag 3 november om
13.15 uur in sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart. Kijk eventueel
voor meer informatie op de website: www.bvaalsmeer.nl.

Wedstrijden BVA
Aalsmeer - Komende zondag 3
november vindt een groot aantal wedstrijden van Basketbal Vereniging Aalsmeer ‘thuis’, in De
Proosdijhal Kudelstaart, plaats. De
teams hopen op flink wat aanmoediging op de tribune, dus kom kijken zondag 3 november om:
13.15 u: BVA X12 Onze Gezellen V12
13.15 u: BVA X14 - K.T.C. X14
13.15 u: BVA V16 AMVJ-Amsterdam
15.00 u: BVA M18 Harlemlakers M18
15.00 u: BVA MSE2 Onze Gezellen MSE4
16.45 u: BVA MSE1 –
BC Schrobbelaar MSE 2
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Kunstroute weekend Qua Kunst & Ambacht
in De Kwakel weer een doorslaand succes
Het afgelopen weekend was het in De Kwakel weer een komen
gaan met mensen die wilde genieten van een grote diversiteit aan
Kunst. Het was weer het jaarlijkse Kwakelse Kunstweekend. Het
was werkelijk weer een genot. Alle veertien deelnemers/sters zijn
bezocht. De een misschien wat uitgebreider dan de ander, maar
dat zij zo: Wat lieten de kunstenaars bij Cin in Wone een varia
aan kunst zien: beelden, textielkunst, schilderkunst met en zonder goud erin verwerkt en het upcyclen van sieraden. Denk bij dit
laatste bijvoorbeeld aan oud porselein en aardewerk dat met zilver en goud is bewerkt. Verder is er nog genoeg ander moois te
ontdekken qua woonaccessoires. En, niet geheel onbelangrijk, de
koffie stond klaar voor de bezoekers

De schilderijcarrousel bij De Inlijsteraar wordt zowel door kinderen als ook volwassenen omarmd. Aan het einde van de eerste dag zijn er meer volwassen
met een zelfgemaakt schilderijtje naar huis gegaan dan kinderen. Geweldig dat iedereen het
kind in zichzelf (her)ontdekt! Bij
de lijstenmaker kon men terecht
met vragen over inlijsten en restauratie van schilderijen. Hij informeerde de bezoekers graag
en diende ze graag van advies.
De voorspelling was dat de zondag van de kunstroute een stuk
kouder zou worden dan de zaterdag, dus kon men bij de Inlijsteraar een zelfgebreide sjaal kopen voor het goede doel: sondevoeding en incontinentiemateriaal voor een meervoudig gehandicapt meisje. De opbrengst gaat
voor 100% naar Merciel. Nagekomen bericht: er zijn twee sjaals
verkocht.

bezoekers zich in het gezellige
theehuis laven aan al dit lekkers,
vermaakten de kinderen zich in
en op de ruïne van Steenwyck.

ding. De opbrengst van de verkoop van de afzonderlijke werkjes komt ten goede aan de Stichting Alzheimer.

Herfsttinten
Herfsttinten alom voor de bezoekers bij Bloemsierkunst Christa
Snoek-locatie. Tussen alle oranjeen bruintinten staan de deelnemers met hun werk. Er zijn mooie
foto’s uit de omgeving te bekijken, sieraden van keramiek, beelden en schilderijen te bewonderen. Ook kan men zien wat er zoal van oude jeans kan worden
gemaakt. Zeer creatief! De winkel stond verder vol met bloemen, planten en woonaccessoires. In het centrum is natuurlijk
Dorpshuis de Quakel te vinden.
De huiskamer voor alle inwoners
van De Kwakel! Iedere bezoeker
wordt hier in de watten gelegd.
Men kan de voeten even rust
gunnen en zich te goed doen aan
cake, een broodje of een kopje
Bonbons
koffie/thee, frisdrank of iets sterBij Riga paardenmelkerij, choco- kers. Bijgekomen? Dan was er geland, konden de bezoekers ge- noeg te zien, bijzondere fotogranieten van fotografie, schilderij- fie, schilderijen, foto- en filmmaen, eierkunst, sieraden en hand- teriaal over het leven en werken
gemaakte spulletjes, waaronder in De Kwakel van Stichting De
kerstjam, voor het goede doel Kwakel Toen & Nu en tekeningen
(de winst van de laatstgenoem- van leerlingen van basisschool
de verkoop gaat naar de kinde- de Zon.
ren van de Voedselbank). Ook
kon men heerlijke chocolade- Warm onthaal
bonbons van paardenmelk ko- Bij binnenkomst bij Bloemen en
pen. Dat gebeurde dan ook re- planten The Butterfly werden
gelmatig. Zo kon men thuis op de bezoekers door een welkom
de bank een beetje nagenie- bord warm onthaald. Wanden vol
ten. Bij Theetuin-Bamboe Laby- schilderkunst, tafels en een vloer
rint ‘Het Nirwana’ liepen de men- vol beelden en een tafel met nijsen af en aan. Niet alleen om de vere haakkunst staan op kijkers
schilderijen van Gabriela Espino- te wachten. Je had ogen te kort,
za Vazquez te bewonderen, nee, zoveel was er te zien. Tevens was
stiekem is ook het bamboelaby- het mogelijk om een bos bloerint dit weekend geopend. Velen men, een bloemstuk of planten
durfden vandaag deze uitdaging te kopen. Bij Hofstede Nooitgeaan. De eigen gebakken taart en dacht konden de bezoekers geo.a. muntthee, waarvan de munt nieten van schilderijen en keravers uit de Nirwana tuin komt, miek. Iedereen die binnenstapvonden gretig aftrek. Terwijl de te kon aan de koffie of thee met
iets lekkers erbij en dat alles in
een gezellige boerderij setting.
Bij Zorgboerderij Inner-Art konden de bezoekers beelden, kalligrafisch gebeeldhouwde werken en schilderijen bekijken. Van
de twee laatstgenoemden zijn
een aantal werken verkocht. De
netto-opbrengst hiervan wordt
overgemaakt aan het Prinses
Beatrix Spierfonds. De kunstenaars bij Bruinsma Natuurlijk waren zeer te spreken over hun locatie. Schilderijen werden bekeken en besproken en de sieraden
waren zeer gewild bij de bezoekers. Zeker de aquarel dat in het
kader van ‘200 jaar Gemeente
Uithoorn’ trok veel bekijks. En natuurlijk niet te vergeten: de grandioze kerstshow. Ieder jaar weer
een belevenis voor de bezoekers!
Een groep kunstenaars exposeerde hun werk bij Poldersport. Gezamenlijk had men 1 werk, bestaande uit meerdere schilderijtjes, gemaakt met de titel Verbin-

Verschillende disciplines
Meerdere ruimten in locatie
nummer 8, Bar ‘t Fort, zijn door
kunstenaars van verschillende
disciplines in gebruik genomen.
Tijdens deze Kunstroute kon genoten worden van beelden, schilderijen, luchtvaartschilderijen,
collageschilderijen,
eierkunst,
sieraden en iconen. En als de
dorst toesloeg was de bar open
om een biertje of iets anders te
nuttigen. Bezoekers konden bij
White Time (Kristal) Healing Praktijk Marga een heerlijke korte
massage ondergaan. Daar werd
door de bezoekers regelmatig
gebruik van gemaakt. Ook de tekeningen en schilderijen werden
aandachtig bekeken. Ook werd
de burgemeester nog gespot tijdens de Kunstroute bij In den Ossewaard. Hij heeft samen met
een deel van zijn familie alle locaties bezocht. De foto’s van de
urban explorer, gemaakt in Tsjernobyl in de Oekraïne en in Italië,
trokken heel veel bekijks. Jong en
oud waren hierin geïnteresseerd.
Ook de keramiek, dat zowel binnen als buiten de B&B te zien was,
konden de bezoekers waarderen.
Een paar kinderen zaten aan tafel geconcentreerd de kleurplaat
in te kleuren. Al met al is genoten
van het Kunstroute weekend Qua
Kust & Ambacht. Mede ook dankzij het zonnige weer heel succesvol en druk bezocht.

