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In 2015 kregen de bewoners de 
mededeling van Eigen Haard dat hun 
woning tussen nu en vijf jaar 
gesloopt gaat worden. Argumenten 
die gegeven werden waren dat de 80 
jaar oude woningen te hokkerig, te 
slecht geïsoleerd, brandgevaarlijk en 
te klein zouden zijn. De bewoners 
kwamen in opstand, sommige van 
hen wonen al dertig jaar met plezier 
in hun huisjes vlakbij winkelstraat 
Ophelialaan. Besloten werd om voor-
alsnog niet te slopen en mogelijk tot 
renovatie over te gaan. De bewoners 
haalden opgelucht adem. Maar nu, 
zes jaar later, komt dan (toch) de 
slopershamer in zicht. Eigen Haard 
was eerst van plan om groot onder-
houd uit te gaan voeren, maar, aldus 

de woningbouwvereniging op haar 
website: “De woningen aan de 
Spoorlaan 1 tot en met 17 zijn oud. 
Uit onderzoeken blijkt dat de bouw-
kundige staat van de woningen 
onvoldoende is. Daarom vervangen 
wij deze in de toekomst door 
nieuwbouw.” 

Herhuisvesting 
Eigen Haard heeft reeds met Huur-
dersvereniging HAK afgesproken dat 
de bewoners met een pakket aan 
maatregelen en met voorrang 
mogen verhuizen naar een andere 
woning. De herhuisvesting van de 
bewoners van de nummers 1 tot en 
met 17 is gestart en loopt tot 
volgend jaar november. 

Passende nieuwbouw
De woningen die in de loop van de 
komende maanden leegkomen en 
nog bewoonbaar zijn worden tijde-
lijk, tot aan de sloop, verhuurd. De 
woningen die echt niet meer te 
verhuren zijn, gaat Eigen Haard dicht 
timmeren en onbewoonbaar maken. 
Volgens de planning van de woning-
bouwvereniging start het slopen van 
de huizen in november/december 
volgend jaar. Vervolgens wordt in het 
tweede of derde kwartaal van 2023 
gestart met de nieuwbouw, die 
ongeveer anderhalf jaar gaat duren 
(planning oplevering vanaf vierde 
kwartaal 2024). 

“Er zullen woningen teruggebouwd 
worden die passen bij de uitstraling 
van de wijk”, aldus Eigen Haard. Op 
dit moment zijn hier overigens nog 
geen concrete plannen over. Dit zal 
in het verloop van 2022 duidelijker 
worden.

Aalsmeer - In de wekelijkse vergadering van het college afgelopen 
dinsdag 26 oktober hebben burgemeester en wethouders kennis 
genomen van het voornemen van Eigen Haard om zeventien sociale 
huurwoningen in de Spoorlaan (1 tot 17) te slopen en te vervangen door 
nieuw te bouwen huizen. Toch slopen? 

Toch sloop 17 woningen Spoorlaan

Aalsmeer - Na anderhalf tot twee 
jaar van pittige discussies en moei-
zame onderhandelingen is het Aals-
meer en Amstelveen gelukt om in 
goed overleg en tot beider tevreden-
heid te komen tot een nieuwe vorm 
van samenwerken. De afspraken 
hiervoor zijn afgelopen dinsdag 2 
november door de college’s van 
beide gemeenten bekrachtigd. Goed 
nieuws voor alle inwoners van Aals-
meer, want vanaf 2022 zal alle 
publieke dienstverlening fysiek 
vanuit het Aalsmeerse raadhuis 
worden geboden én gaat een eigen 
ambtelijke kernorganisatie van 23 

medewerkers werken aan belangrijke 
Aalsmeerse thema’s en gaan nog 
eens 50 tot 60 medewerkers vanuit 
de AA-gemeente hun werkzaam-
heden geheel richten op Aalsmeerse 
zaken. Het wordt weer een vol Raad-
huis, maar volgens het college is er 
voldoende ruimte om iedereen een 
plekje te geven. In 2018 ontstonden 
er problemen in de ambtelijke 
samenwerking tussen de beide 
gemeenten, die in 2013 van start 
ging. Het gemeentebestuur consta-
teerde dat er een duidelijke behoefte 
was bij inwoners, bedrijven en orga-
nisaties aan meer nabije dienstverle-

ning vanuit het eigen Raadhuis en 
meer invloed, grip en sturing op 
belangrijke Aalsmeerse thema’s. Met 
deze inzet zijn de wethouders Robert 
van Rijn en Bart Kabout namens Aals-
meer in gesprek gegaan met Amstel-
veen en tot een aanpassing van de 
samenwerking gekomen. 
Burgemeester 

“Prachtige uitkomst”
Gido Oude Kotte: “Na een periode 
van intensief overleg is dit een prach-
tige uitkomst. Binnen de nieuwe 
samenwerkingsafspraken is meer 
ruimte voor de eigenheid van Aals-

Alle dienstverlening vanaf 2022 
weer vanuit het eigen Raadhuis

meer, terwijl de schaalvoordelen van 
de samenwerking voor beide 
gemeenten behouden blijven. Het 
biedt Aalsmeer de ruimte om dicht 
bij inwoners, bedrijven en organisa-
ties te doen wat nodig is en maakt 
het mogelijk vanuit de eigen omge-
ving belangrijke vraagstukken ter 
hand te nemen. Wethouder Robert 
van Rijn: “Met een eigen compacte 
en strategische organisatie is Aals-
meer beter in staat om de dienstver-
lening op de Aalsmeerse maat te 
bieden. Tegelijkertijd verbetert en 
versterkt het ook de advisering aan 
het gemeentebestuur over belang-
rijke Aalsmeerse thema’s en opgaven. 
Wethouder Bart Kabout: “Een mooi 
vooruitzicht dat het Aalsmeerse 
Raadhuis straks weer gevuld is met 
een variëteit aan deskundige mede-
werkers. De nabijheid van adviseurs 

zal het college comfort bieden bij het 
vervullen van haar taken.” Burge-
meester Oude Kotte tot slot: Met de 
eigen kernorganisatie wordt ook de 
bestuurlijke zelfstandigheid van Aals-
meer gewaarborgd en verstevigd. 

Lees het uitgebreidere verhaal op 
de site: www.meerbode.nl

GEEN KRANT ONTVANGEN? 0251-674433
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 7 NOVEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Dienst in Oosterkerk, Oostein-

derweg 269. Zondag 16u. met 
Jesse de Haan. Zie: www.cama-
aalsmeer.nl.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. en 16.30u. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met br. O. Over-
mars uit Amsterdam. Om 16.30u. 
dienst in CGK met ds. N.C. Smits 
uit Purmerend.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Tevens 
zondagsschool. Collecte: ADS 
Gemeenteopbouw.

. Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. A. 
v/d Wal (dankdag en kinder-
dienst). Info: http://pgAalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
Rogier Postma. Om 18.30u. 
Zangdienst. Zie: hervormdaals-
meer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met ds. 
E. Westerman. Organist: Theo 
Griekspoor. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Om 19u. Baan7 Jongerendienst.

Info: www.leg.nl  
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Viering in Kloos-
terhof. Voorganger B. Dullens. 
Zondag in Karmelkerk 9.30u. 
Eucharistieviering m.mv. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met pastoor Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst. Info: aalsmeer.
oudkatholiek.nl

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ion, diaken Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. D. 
Volmuller, Aalsmeer (dankdag 
voor gewas en arbeid). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor. Info: sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

vanaf 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Op 8 november 
met br. Tom van Hoogstraten. 
Info: www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Henk op één bij OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 27 oktober 
is er weer geklaverjast in het Paro-
chiehuis. De opkomst voor de OVAK-
soos was goed, al de zes tafels waren 
bezet. De kaartmiddag is gewonnen 
door Henk Buskermolen met 5160 
punten, gevolgd door Gees Hulsegge 
met 5138 punten en Ruud Bartels 
met 5128 punten. Aad Baas eindigde 
als laatste met 3650 punten. Er waren 
22 marsen gespeeld dit is het 
hoogste aantal sinds 1 september.
Volgende week woensdag 10 
november is er weer soosmiddag in 
het Parochiehuis in de Gerberastraat.
Kaartliefhebbers zijn welkom, mits zij 
lid zijn van de OVAK. Deelname is 
gratis, alleen de consumpties zijn 
voor eigen rekening. Aanvangstijd 
sinds 3 november is 13.30 uur.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Cathy van de Meulen kan 
weer lachen! Zoveel genereuze 
mensen die gevolg gaven aan haar 
cri de coeur en voor een �nanciële 
ondersteuning zorgden. Daardoor 
hoeft zij niet meer in paniek alle 
handdoeken uit de kast te halen om 
al het water dat eerst naar binnen-
stroomde tegen te houden. Het was 
een soort vechten tegen de bierkaai 
dat haar moedeloos maakte. Maar nu 

zijn de ramen en wat nog meer 
nodig aangepakt moest worden 
vervangen. Alle gulle gevers heeft zij 
allemaal persoonlijk bedankt. 
Het feit dat zij nu weer onbezorgd 
achter haar ezel kan gaan zitten om 
te werken is een groot geluksmo-
ment voor Cathy. Wat ook �jn is dat 
haar leerlingen weer kunnen 
aanschuiven. “Wij hebben haar 
aanwijzingen gemist.” Cathy is per 
mail bereikbaar via 
vdmeulen67@kpnmail.nl 

Weer droog atelier voor Cathy

Aalsmeer - Zondag 7 november om 
18.30 uur vindt er weer een zang-
dienst plaats in de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat. Op deze avond is 
iedereen weer van harte uitgenodigd 
om samen te komen zingen en te 
komen luisteren. De organist Joshua 
Prins zal deze avond de samenzang 
begeleiden op het prachtige Knip-
scheer orgel van de Dorpskerk. 
Joshua is ondertussen geen onbe-
kende meer in Aalsmeer, hij verleent 
vaker medewerking aan zangdien-
sten en hij is ook geregeld te horen 
tijdens de eredienst. Zijn stijl 
kenmerkt zich door zijn frivole 
improvisatievermogen. Voor deze 
zangavond is er gekozen om 
nummers te gaan zingen die komen 
uit de bekende blauwe bundel van 

Johannes de Heer. Iedereen die dat 
wilde kon de afgelopen weken zijn 
favoriete nummers doorgeven en 
hieruit is een selectie ontstaan die 
deze avond gezamenlijk gezongen 
zal worden. Bekende nummers zoals: 
‘Welke vriend is onze Jezus?’, ‘Daar 
ruist langs de wolken’ en ‘Lichtstad 
met uw Paarlen poorten’ zullen dus 
zeker niet ontbreken. Het belooft 
wederom een mooie muzikale avond 
te worden. In verband met de 
grootte van de kerk is het goed 
mogelijk om afstand te houden, 
opgave voor deze avond is dus niet 
nodig. Een ieder is dan ook van harte 
welkom om een avond lekker te 
komen zingen. De dienst zal onder 
leiding staan van de eigen wijkpredi-
kant dominee G.H. de Ruiter. 

Zondag zangdienst in Dorpskerk

Aalsmeer - Na een jaar uitstel door 
corona organiseert Dorcas op vrijdag 
5 en zaterdag 6 november weer een 
voedselactie bij supermarkten. De 
Dorcas voedselactie is er voor mensen 
zoals de 81-jarige Drande uit Albanië. 
Zij moet rondkomen van haar kleine 
pensioen van 45 euro. Daar moet ze 
alles van betalen. Ook haar medicijnen 
die ze moet gebruiken voor haar hart-
problemen. Bij Drande in huis woont 
haar zoon met zijn gezin. Drande en 
haar familie krijgen een voedselpakket 
van Dorcas. Dat is belangrijk ,vooral in 
de wintermaanden als er geen 
groente verbouwd kan worden. Het 
pakket is niet alleen gevuld met houd-
baar voedsel, maar ook met verse, 
lokale producten. Dit is mogelijk 
omdat de producten dankzij het in 
Nederland ingezamelde geld in 
Albanië zelf worden ingekocht. Dorcas 
helpt Drande, haar familie en het hele 
dorp ook aan een gezonde toekomst 
door te investeren in de gemeenschap 
en de ontwikkeling van mensen. Zo 
worden contacten gestimuleerd 
tussen de inwoners van het dorp door 
activiteiten te organiseren en Dorcas 
laat mensen met elkaar samen 
werken. Aan de jonge mensen, die 
nog kunnen werken, geven Dorcas 

vrijwilligers landbouwtrainingen, 
zodat ze zelf een groentekas kunnen 
beginnen. Dorcas zorgt op deze 
manier voor nog duizenden andere 
families in Oost-Europa.  

Flyers
Dorcas vrijwilligers staan vrijdag en 
zaterdag bij de ingang van de Jumbo 
in de Ophelialaan en de AH op het 
Poldermeesterplein en vragen of 
mensen iets willen geven voor de 
Dorcas voedselactie. Bij een ja 
antwoord kunnen ze kiezen uit vijf 
verschillende producten die op �yers 
zijn afgedrukt. Er zullen tafels met 
�yers staan waar ook de prijs van het 
product te zien is. Iedereen kan zelf 
een keuze maken qua aantal 
producten dat men wil schenken. Bij 
de kassa wordt het product gescand 
en afgerekend door de klant. De klant 
deponeert de �yer vervolgens in een 
bus na de kassa en aan het einde van 
de dag worden de �yers geteld en 
krijgt Dorcas de opbrengst.Op deze 
manier wordt dus niet meer met echte 
producten gewerkt, maar deze 
worden ingekocht in het land waar 
het geld naar toe gaat en aangevuld 
met verse producten uit het betref-
fende land.

Weer voedselactie Dorcas in 
supermarkten Aalsmeer

Aalsmeer - Dinsdag 26 oktober is 
een subsidiecheque uitgereikt van 
2.500 euro door Gerard Nijland, voor-
zitter van OSA, aan vertegenwoordi-
gers van de Stichting Heart for 
Children. Voor de stichting is in de 
gemeente Aalsmeer een bedrag van 
3.644,90 ingezameld door de 
Hervormde kerken. Het ingezamelde 
en het subsidiebedrag zijn bestemd 
voor de inrichting van een slaapzaal 
voor meisjes in het kinderdorp in 

Oeganda, daarvoor is 8.959 euro 
begroot. Er is dus nog geld nodig 
voor dit doel. Meer informatie over 
Stichting Heart for Children is te 
vinden op de website:
www.heart4children.org
Het rekeningnummer is: 
NL27INGB0004498782
Meer weten over de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aals-
meer (OSA)? Kijk dan op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl

Cheque van OSA voor Stichting 
Heart for Children 

Kienen (en winnen) 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - De kogel is door de kerk 
en er is lang naar uitgekeken: Op 
dinsdag 9 november worden de 
ballen los gelaten en organiseert 
buurtvereniging Hornmeer een 
gezellige kienavond om mooie 
prijzen. Ook dit keer hebben de 

inkoop dames hun uiterste best 
gedaan om de tafels te vullen met 
prijzen. En waar iedereen elke keer 
reikhalzend naar uitkijkt, is er ook 
weer: de rijkelijk gevulde boodschap-
pentas. Maar er is natuurlijk nog veel 
meer te winnen. Kom kienen en wie 
weet. De zaal gaat vanaf 19.00 uur 
open en het kienen begint om 20.00 
uur in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1.









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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VANAF 30 OKTOBER 
FAIRTRADE WEEK 

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

OPRUIMEN HERFSTBLADEREN

Meerlanden ruimt de bladeren op die op paden en wegen zijn 
gevallen. Het opruimen van het blad zorgt niet alleen voor een 
schoner straatbeeld, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties 
op de weg. Blad kan, zeker met nat weer, zorgen voor glad-
heid. De gevallen bladeren worden opgeruimd tijdens twee 
bladrondes. Deze vinden plaats in de weken van 15 en 22 no-
vember 2021 en in de weken van 6 en 13 december 2021. De 
rondes kunnen langer duren als er veel blad op de straten ligt. 
Voor urgente meldingen en informatie kunt u contact opne-
men met Meerlanden via telefoonnummer (0297) - 381 717. 
U kunt ook een melding doen via Fixi.nl of de Fixi-app.

VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER 
KINDEROPVANG (Z21-078931)

Op grond van art. 8 Besluit registers kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderop-
vang maken wij bekend dat buitenschoolse opvang ‘Just Kid-
dies’, Van Clee� kade 15C, 1431 BA in Aalsmeer, met registratie-
nummer 210716927 op eigen verzoek van de houder met 
ingang van 29 oktober 2021 uit het Landelijk Register Kinder-
opvang is verwijderd in verband met het beëindigen van de 
exploitatie. Bezwaar indienen is mogelijk van 29 oktober 2021 
t/m 10 november 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
-  Aalsmeerderweg 390, 1432 EG, (Z21-065157), (Omge-

vingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van 
een erker aan de voorzijde en het plaatsen van een dakka-
pel aan de zijgevel. Toelichting: tijdens de behandeling van 
de aanvraag is gebleken dat er bezwaren zijn van welstand 
en Ruimtelijke Ordening. De aanvraag is aangepast naar: 
het bouwen van een erker aan de voorzijde en het plaat-
sen van een dakkapel aan de zijgevel.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stommeerkade achter nr. 44 (kad.perceel C 7584), (Z21-

079624), het bouwen van een woning en het ophogen van 
de kavel ten behoeve daarvan 

-  Witteweg 50, 1431 GZ, (Z21-079279), het splitsen van het 
bedrijfspand 

-  G. den Hertoglaan 5, 1432 PV, (Z21-079277), het vervangen 
van houten voordeur en kozijn door een duurzaam exem-
plaar van kunststof 

-  Rietwijkeroordweg naast nr. 8 (kad. perc. A. 3615 en 3616), 
(Z21-078729), het bouwen van een opslaghal met kantoor, 
het plaatsen van erfafscheiding en het aanleggen van een 
in- uitrit 

-  Ampèrestraat 37, 1433 KX, (Z21-078059), het plaatsen van 
een afvalcontainer i.v.m. het verbouwen van de badkamer 
op een parkeerplaats voor de woning tot 31 januari 2022 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Krabbescheerhof naast Zonnedauwlaan 20, (Z21-063728), 

het plaatsen van een bouw-/afvalcontainer op een par-
keerplaats naast de woning tot 15 oktober 2021. Verzon-
den: 26 oktober 2021

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
 -  Herenweg 78, 1433 HB, (Z21-066577), het legaliseren van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
 datum voornemen

Kettmann E. 25-03-1957 26-10-2021
van Raam R. 14-10-1964 26-10-2021

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

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

het reeds geplaatste bijgebouw in het voorerfgebied. Ver-
zonden: 01 november 2021

-  Oosteinderweg 236, 1432 BB, (Z21-063730), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. 
Verzonden: 26 oktober 2021

-  Bakboordstraat 21, 1433 SR, (Z21-067076), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 26 oktober 2021

-  Hekelstraat 12, 1431 DM, (Z21-064379), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
26 oktober 2021

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Mendelstraat 7, 1431 KK, (Z21-062413), het plaatsen van 

een bouwcontainer op een parkeerplaats voor de woning 
tot 15 oktober 2021. Verzonden: 29 oktober 2021

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Meervalstraat 27 en 27A, 1431 WE, (Z21-054320), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verbouwen van 
een kinderdagverblijf naar appartement met carport en 
het wijzigen van de gevel/kozijnen. Verzonden: 29 oktober 
2021

-  Lisdoddestraat 27, 1433 WG, (Z21-061052), het onderkel-
deren van de woning met bestemming van de kelder tot 
bergingen en badkamer en het realiseren van koekoeken. 
Verzonden: 29 oktober 2021

-  Braziliëlaan 4, 1432 DG, (Z21-053973), het uitbreiden van 
het kantoor door middel van het plaatsen van een dakop-
bouw. Verzonden: 28 oktober 2021

-  Oosteinderweg 566, 1432 BS, (Z21-060509), het kappen 
van 5 kastanjebomen en het herplanten van een voedsel-
bos. Verzonden: 27 oktober 2021

-  Zandoogjestraat 2, 1432 NL, (Z21-070397), het plaatsen 
van een puincontainer op de eigen parkeerplaats van 2 tot 
en met 27 oktober 2021. Verzonden: 27 oktober 2021

-  Zwitserlandstraat 4, 1432 DC, (Z21-045319), het bouwen 
van een nieuwe bedrijfsruimte en het aanleggen van nieu-
we in- en uitritten. Verzonden: 26 oktober 2021

-  Aalsmeerderweg 48, 1432 CR, (Z21-043238), het bouwen 
van een uitbouw op de begane grond en de eerste ver-
dieping aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 25 
oktober 2021



O�ciële Mededelingen
4 november 2021

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Machineweg 33 (Z21-078055) Griekse Specialiteiten Creta 

- Aalsmeer, ontvangen 22 oktober 2021

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

- Centrum Aalsmeer (Z21-077591), Intocht Sinterklaas Aals-
meer op 13 november 2021, melding akkoord op 27 okto-
ber 2021

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is aangevraagd.
- In het kader van asfaltwerkzaamheden van 22 t/m 25 no-

vember en van 29 november t/m 2 december 2021, op het 
perceel aan het �etspad langs de Aalsmeerderweg;

- In het kader van werkzaamheden op 16 november 2021, 
op het perceel Witteweg, tussen de Zwarteweg en de 2e 
Mensinglaan.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 

Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donder-
dagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via 
telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking 
tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schrif-
telijk een zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursor-
gaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 21 (Z21-075382) Kerstbomenverkoop van 7 

t/m 18 december 2021, verzonden 2 november 2021

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in wer-
king getreden. Vanaf die datum worden verkeersbesluiten niet 

meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het Gemeen-
teblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een attendering van 
verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad zijn gepubli-
ceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Albrechtstraat, 

oostelijk deel

TER INZAGE

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

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft de 
de�nitieve startnotitie voor het 
woningbouwproject Hoofdweg Zuid 
vrijgegeven. Als de gemeenteraad de 
startnotitie vaststelt, wordt daarna 
een ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld. Daarmee is de bouw van 
ongeveer 300 woningen en een 
tweede supermarkt in Kudelstaart 
weer een stap dichterbij. Het 
woningbouwproject Hoofdweg Zuid 
ligt tussen de Bilderdammerweg, De 
Schoutweg, de Romeijnstraat en de 
Hoofdweg. Het gaat in het plan om 

300 woningen en de vestiging van 
een supermarkt. 

Voor alle doelgroepen
Wethouder Bart Kabout spreekt van 
een mooie stap. “Er is in Aalsmeer en 
Kudelstaart net als in de rest van 
Nederland een enorme behoefte aan 
betaalbare woningen”, zegt Kabout. 
“Deze 300 woningen zijn bedoeld voor 
alle doelgroepen in lijn met de door de 
raad vastgestelde woonagenda. 
Daarmee zetten we opnieuw een �inke 
stap in de goede richting. Daarnaast 
zorgen we voor goede voorzieningen 

met de realisatie van de tweede super-
markt in Kudelstaart.”  De concept 
startnotitie voor het duurzame en 
groene woningbouwproject heeft ter 
inzage gelegen en bewoners konden 
daarop reageren. De reacties zijn alle-
maal beantwoord en verwerkt in een 
Nota van Beantwoording die ook naar 
de gemeenteraad wordt gestuurd. In 
de procedure voor het vaststellen van 
het bestemmingsplan is opnieuw 
ruimte voor het indienen van ziens-
wijzen door bewoners. Op de site parti-
cipatie.aalsmeer.nl is de procedure en 
de stand van zaken te volgen. 

Bouw 300 huizen en supermarkt 
Hoofdweg Zuid stap dichterbij

Aalsmeer - Donderdagavond 11 
november staat de vergadering van 
de gemeenteraad van Aalsmeer 
geheel in het teken van de begroting 
voor volgend jaar. De vergadering 
vindt vanaf 20.00 uur plaats in de 
Burgerzaal van het Raadhuis en is - 
onder voorbehoud van eventuele 
nieuwe coronamaatregelen - toegan-
kelijk voor publiek.

Budgetrecht van de raad
Elke gemeenteraad in Nederland is 
verplicht om jaarlijks een zoge-
naamde ‘sluitende begroting’ vast te 
stellen. Dit betekent dat inkomsten 
(baten) en uitgaven (lasten) met 
elkaar in evenwicht moeten zijn. Een 
gemeente mag dus niet meer 
uitgeven dan er binnenkomt. Dat 
geldt voor het komend jaar, maar 
ook voor de jaren erna. Vandaar dat 
bij de behandeling van de begroting 
voor 2022 ook een vooruitblik op de 
jaren 2023 tot 2025 besproken wordt.
Het is een belangrijk moment voor 
de gemeenteraad, omdat de raad 
beschikt over het budgetrecht: de 
raad alleen heeft het recht om �nan-
ciële middelen beschikbaar te stellen. 
De raad bepaalt dus waar het geld – 
op hoofdlijnen – aan uitgegeven 
mag worden. Het college voert dit 

vervolgens uit.
De grote lijnen van het beleid voor 
volgend jaar zijn al bepaald bij de 
behandeling van de Kadernota, vlak 
voor het zomerreces. Daar werden de 
inhoudelijke kaders gesteld. De 
begroting vormt feitelijk de �nan-
ciële uitwerking van die kaders.

Financieel gezond
Bij de behandeling van de Kadernota 
in 2020 heeft de gemeenteraad 
unaniem de motie RAP (Richtingge-
vend Actie Pakket van de Raad) 
aangenomen. Hierin heeft de raad 
aangegeven langs welke lijnen het 
college tot een sluitende begroting 
moet komen, zodat Aalsmeer ook in 
de toekomst �nancieel gezond blijft. 
Deze begroting vormt de eerste 
begroting waarin het college uiting 
aan deze motie heeft gegeven.

De vergadering volgen
De vergadering is online te volgen of 
achteraf terug te kijken via: www.
aalsmeer.nl. Op de website van de 
gemeente ook de volledige agenda 
inclusief alle bijbehorende stukken. 
Indien u de gemeenteraad nog over-
wegingen wilt meegeven of een 
vraag heeft, kunt u contact opnemen 
via gri�e@aalsmeer.nl

Vergadering gemeenteraad over  
de begroting voor volgend jaar

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 30 
oktober bood de Historische Tuin 
bezoekers de mogelijkheid om 
plaats te nemen op de veilingtribune 
in het tuinbouwmuseum en te 
bieden op bloemen en planten. Het 
was prima weer voor een activiteit 
binnen, buiten regelmatig �inke 
regenbuien. De veilingzaal was goed 
gevuld met belangstellenden die dit 
‘oude’ veilproces wel eens mee 
wilden maken en kijken of ze groen 

konden kopen voor een ‘mooi prijsje’. 
Door menigeen werd na a�oop ook 
nog even nostalgie ‘gesnoven’ bij de 
expositie over de tuinbouwgeschie-
denis van Aalsmeer en genoten van 
een kopje ko�e of thee in de gezel-
lige corridor. Na a�oop gingen de 
meeste bezoekers tevreden naar 
huis. “Heb ik toch mooi een prach-
tige bos bloemen voor een zacht 
prijsje gescoord”, aldus een 
bezoeker. 

Bos bloemen ‘gescoord’ tijdens 
veiling Historische Tuin  

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op 2 november, Aller-
zielen, zijn door enkele bewoners van 
de Hornmeer lichtjes opgehangen 
langs de brug en in de bomen in het 
park nabij de Apollostraat ter nage-

dachtenis aan alle overleden dier-
baren. “Hopelijk een traditie die 
volgend jaar kan worden voortgezet 
in Aalsmeer”, aldus de 
initiatiefnemers.

Lichtjes voor overleden dierbaren
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

HEEL VEEL 
NIEUWE 
GITAREN

klassiek, 
western, 

elektrisch

AGENDA

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

Kudelstaart, 10 tot 12u.
* Ouderensoos in Dorpshuis 

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

Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
* Expositie Otto de Bruijne bij LEG, 

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

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

* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

* Lezing Harry Jans bij Groei & 
Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.

VRIJDAG 5 NOVEMBER:
* Jeugdschaken bij AAS in zaal, 

Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
vanaf 19u.

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

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

ZATERDAG 6 NOVEMBER:
* Crash Museum in fort bij Aals-

meer open 10 tot 16u. 
* Flower Bazar in FloriWorld, Sier-

teeltstraat. Zaterdag en zondag 
van 10 tot 15u.

* 40e Koppeltoernooi Sjoelclub 
Aalsmeer in Dorpshuis Kudel-
staart vanaf 10.30u.

* Ik Toon muziekmiddag in 
burgerzaal, Raadhuis van 13.30 
tot 17u. Met optredens en uitrei-
king gouden penseel aan beste 
Amateurkunstenaar.

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

ZONDAG 7 NOVEMBER:
* Ad Vanderveen Band live in De 

Oude Veiling, Marktstraat, 15u.

MAANDAG 8 NOVEMBER:
* Ko�e-inloop in De Reede, 

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

* Ko�eclub Special in buurthuis 
Hornmeer, Dreef. 10.30 tot 12u.

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

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

* Kaartavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 19.30u.

* Clubavond Videoclub over 
monteren van �lms in buurthuis 
Hornmeer, Dreef vanaf 20u.

DINSDAG 9 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 

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

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

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

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

* Kienavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef vanaf 20u.

WOENSDAG 10 NOVEMBER:
* Wandelen met Rollatorwandel-

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

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

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

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

DONDERDAG 11 NOVEMBER:
* Ko�eclub Speciaal in buurthuis 

Hornmeer, Dreef, 10.30 tot 12u.
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Raadsvergadering (behandeling 

begroting) in burgerzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.

ZATERDAG 13 NOVEMBER:
* Lezing over Ardennen O�ensief 

in Crash Museum om 11 en 13u. 
Ook op zondag.

* Opening nieuwe expositie ‘Bees-
tenboel’ om 15u. in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat 9. 

* Blind Koppel Darttoernooi bij 
Poel’s Eye in Proosdijhal. 
Inschrijven tot 19.30u.

ZONDAG 14 NOVEMBER:
* Lezing Finy Sheils ‘Verborgen 

waarheid’ in Boekhuis, Zijdstraat 
vanaf 14u.

MAANDAG 15 NOVEMBER:
* Online informatie-avond 

gemeente over energiebespa-
ring van 19.30 tot 21u.

Aalsmeer - Op zaterdag 6 november 
zal de uitslag bekend gemaakt 
worden van de meest favoriete Aals-
meerse Amazing kunstenaar. De 
afgelopen weken hebben inwoners 
de verschillende kunstwerken 
kunnen zien in de etalages in de Zijd-
straat, bij het Oude Raadhuis en in de 
foyer van het Cultuurpunt Aalsmeer. 
De maand oktober stond in het teken 
van Ik Toon, een landelijk initiatief 
om amateurkunstenaars in het 

zonnetje te zetten. De deelnemers 
zijn onder andere de Beeldhouw-
groep Aalsmeer, Fotogroep Aalsmeer 
en het Aalsmeers Schilders Genoot-
schap. In totaal hebben 40 amateurs 
deelgenomen aan de ‘etalage’-
wedstrijd. Aanstaande zaterdag 6 
november wordt de Ik Toon maand 
feestelijk afgesloten in de burgerzaal 
van het Raadhuis. Deze middag 
wordt de winnaar bekend gemaakt 
van de Amazing Amateurs expositie. 

Zaterdag feestelijke afsluiting 
Ik Toon Maand in burgerzaal

De winnaar krijgt een gouden 
penseel als ereprijs. In de burgerzaal 
wordt een doorlopend programma 
met muziek gepresenteerd. Van 
13.30 tot 17.00 uur kunnen bezoe-
kers genieten optredens van een half 
uur van verschillende koren, zoals 
mannenkoor Con Amore (13.30 uur), 
het Bindingkoor (14.00 uur), Smart-
lappenkoor Denk aan de Buren 
(15.15 uur) en Popkoor Soundsation 
(15.45 uur). Het Harmonieorkest 
Sursum Corda zal optreden en ook 
Sursum Jong laat van zich horen 
(14.30 uur). Leden van het Aalsmeers 
Schilders Genootschap tonen deze 
middag niet alleen hun werk, maar 
zijn ook met schildersezel en hun 
laatste werk bezig. 

Aan het einde van de middag (tussen 
16.40 en 16.50 uur) zal de uitslag 
bekend worden van de Amazing 
Amateurs 2021. Even daarvoor zal 
Aalsmeers Harmonie spelen en gaat 
de microfoon aan voor dorpsdichter 
Jan Daalman. De middag wordt afge-
sloten met een swingende toegift 
van het orkest van Aalsmeers 
Harmonie. Kijk voor het complete 
programma op de website: www.
cultuurpuntaalsmeer.nl. Vergeet bij 
het bezoek aan de burgerzaal niet 
uw coronabewijs en identiteitsbewijs 
mee te nemen! 

Concertlezing De Elementen brengt muziek en kunst samen

Concertlezing met Aalsmeers Harmonie in Flower Art Museum.

Shape of Water het gevoel van water 
tastbaar. En The Beatles lieten de zon 
opkomen, telkens weer.
Op zaterdag 20 november komen 
muziek en kunst samen tijdens de 
concertlezing De Elementen. Een 
avond met muziek van Aalsmeers 
Harmonie afgewisseld door een 
lezing van Constantijn Ho�scholte, 
operationeel directeur van het Flower 
Art Museum. Laat u meeslepen door 
muziek en verhalen rond de 
elementen!

Tickets
De concertlezing vindt plaats in het 
Flower Art Museum aan de Kudel-
staartseweg 1 en duurt van 20.00 tot 
circa 22.00 uur (inclusief pauze). 
Tickets kosten 17,50 euro per persoon 
en dit bedrag is inclusief ko�e of thee 
bij binnenkomst. Museumvrienden en 
donateurs van Aalsmeers Harmonie 
betalen 14,50 euro. 
Kaarten bestellen kan via www.
�owerartmuseum.nl/agenda of bel 
0297-364400. Voor deze activiteit is 
een coronatoegangsbewijs 
noodzakelijk.

Aalsmeer - Wat heeft Frida Kahlo 
gemeen met The Beatles? Pieter 
Bruegel met Harry Mulisch? En 
William Turner met Earth, Wind & Fire? 
Allemaal maakten zij kunst waarin de 
elementen centraal staan: water, vuur, 
aarde en lucht. Dit thema in muziek 
en kunst is het onderwerp van een 
concertlezing op zaterdag 20 
november in het Flower Art Museum. 
De oude Grieken zagen de elementen 
als de basis van ons bestaan. Door de 

eeuwen heen hebben kunstenaars 
zich hierdoor laten inspireren. De Itali-
aanse renaissanceschilder Arcimboldo 
vertaalde de elementen in bizarre 
taferelen. Georgia O’Kee�e schilderde 
bloemen als wild uitslaande 
vlammen. En Adolf Ziegler… tja, dat is 
een verhaal apart. Ook in de muziek 
spelen de elementen een grote rol. 
Valensia bezong in het fenomenale 
nummer Gaia de godin van de aarde. 
Alexandre Desplat maakte in The 

Aalsmeer - Oktober was de maand 
van de geschiedenis en thema was 
dit keer ‘Aan het werk’. Huiskamer De 
Oude Veiling was afgelopen 
weekend, zaterdag 30 en zondag 31 
oktober, omgetoverd tot �lmzaal, 
expositieruimte en kijk- en vertelcen-
trum. In de bibliotheek was een mini-
tentoonstelling met instrumenten en 
�lmbeelden van de Aalsmeerse Hobo 
String Band, konden boeken over en 
uit Aalsmeer ingezien worden en 
werd bezoekers de mogelijkheid 
gegeven om op de foto in het 
verleden te gaan. In de bovenzalen 
werden �lms vertoond van Ton 
O�erman en Joop Kok over de eerste 
veiling tot omtovering tot vereni-

gingsgebouw en van Dirk Jongkind 
over Aalsmeerse ondernemingen. 
Met plezier hebben de bezoekers 
geluisterd naar Jan van Veen die 
vertelde over Aalsmeerse bedrijvig-
heid en producten door de eeuwen 
heen. Leuk was het ook om meer te 
weten te komen over winkels in het 
‘oude dorp’. Wim Roodenburg 
verzorgde deze ‘lezing’ met foto’s. Bij 
het Cultuurpunt eveneens een mini-
expositie met tuinbouwmaterialen 
en werden oud-Hollandse spelletjes, 
waaronder pim-pam-pet en tollen, 
getoond. Aan de innerlijke mens was 
ook gedacht. Ko�e en thee stonden 
klaar en hier paste de overheerlijke 
appeltaart van de Gewoon Doen 

‘Aan het werk’ in de Huiskamer

bakkers prima bij. Er wordt terugge-
keken op een geslaagd gezamenlijk 
evenement, met vooral op zondag 
veel bezoekers.  

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - De tentoonstelling die 
vanaf 12 november in het Oude Raad-
huis te zien is staat geheel in het 
teken van dierenkunst. KCA heeft 
kunstenaars uitgenodigd die hun 
passie voor dieren én hun talent voor 
beeldende kunst graag met iedereen 
delen. Met vertederende schilderijen, 
kleurrijke tekeningen, magni�eke 
foto’s en indrukwekkende beelden. 
Dat levert ongetwijfeld een tentoon-
stelling met een hoge aaibaarheids-

factor op die iedereen zal aanspreken, 
van kunstliefhebber tot dierenlief-
hebber. Dieren hebben al van 
oudsher een bijzondere plaats in de 
beeldende kunst, in de prehistorie, 
denk maar aan grottekeningen, in de 
19e-eeuwse schilderkunst, als dieren-
schilders zich Animaliers gaan 
noemen, tot hedendaagse kunst. Niet 
zo gek als je bedenkt dat dieren een 
belangrijk onderdeel vormen van het 
leven en de omgeving van de mens: 

Nieuwe expositie ‘Beestenboel’ 
in het Oude Raadhuis

als huisdier, als voedselbron, als hulp-
middel, in het wild. Op portretten, in 
stillevens, landschappen, stadsge-
zichten, in de natuur, in de openbare 
ruimte, overal kom je dierenkunst 
tegen. Het Rijksmuseum heeft een 
aparte afdeling voor dierenkunst en 
er is zelfs een digitaal Dierenmuseum. 

Hommage aan Wessel Bezemer
De deelnemende kunstenaars komen 
allen uit Aalsmeer of de regio: Jennifer 
Bergkamp, Nicolette Oosterhof-
Heemskerk, Erik de Rijk, Petra Smits 
en Ellis Sprengers. En: Wessel 
Bezemer. De familie van de onlangs 
op 52-jarige leeftijd overleden beeld-
houwer geeft KCA een aantal van zijn 
mooiste beelden in bruikleen. 
Daarmee wordt de tentoonstelling 
Beestenboel ook een hommage aan 
deze bijzondere Aalsmeerder. 

Feestelijke opening
De feestelijke opening van ‘Beesten-
boel’ is op zaterdag 13 november om 
15.00 uur in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 in het Centrum. De 
expositie bezoeken kan vervolgens 
tot en met 9 januari. Kijk voor infor-
matie en openingstijden op 
www.skca.nl. 

Aalsmeer - De Spaans-Nederlands 
saxofonist, componist en arrangeur 
Bernard van Rossem is een jazzfeno-
meen. Hij is vooral bekend als leider 
van de ‘BVR Flamenco Big Band’, 
waarmee hij de MeerJazz Internati-
onal Big Band Competition won. 
Bernard van Rossum woont in 
Amsterdam. Hij groeide op in een 
multiculturele omgeving, is geboren 
en getogen in Spanje met een 
Engelse moeder en een Nederlandse 
vader. Van zijn kwartet heeft ook de 
drummer Joan Terol een Catalaanse 
achtergrond, Timothy Banchet 
studeerde jazzpiano aan het conser-
vatorium bij Bert van den Brink en 

bassist Jort Terwijn aan de conserva-
toria van Arnhem, Barcelona en 
Amsterdam. Vergezeld door de beste 
muzikanten uit de jazz scène blaast 
Bernard leven in tal van originele 
composities. Inspirerende muzikale 
landschappen waar lyrische melo-
dieën over prachtige muzikale 
passages zweven. 
Zaterdagavond 6 november te zien 
en te horen in Bacchus XL aan de 
Gerberastraat. Aanvang: 20.30 uur.
Entree: 15 euro per persoon. Jazz-
clubleden betalen 10 euro. Tickets 
verkrijgbaar bij de KCA Ticketshop 
www.skca.nl. Coronatoegangsbewijs 
vereist.

Jazz met Bernard van Rossum 
Kwartet in Bacchus

Aalsmeer – Afgelopen weekend 
vierde Radio Aalsmeer haar 30-jarig 
jubileum. Van vrijdag 29 oktober 
12.00 uur tot zondag 31 oktober 22.00 
uur werd de Top 300 uitgezonden, 
samengesteld op basis van stemmen 
van de luisteraar. De uitzending werd 
omlijst met items over de geschie-
denis van de 30-jarige omroep. De 
hele lijst was al eerder bekend 
gemaakt, op de top tien na. Deze 
werd in het laatste uur op zondag-
avond uitgezonden. Toen bleek dat 
John Miles met Music op drie stond, 
Africa van Toto op twee en de eerste 
plaats was voor Aalsmeers trots Jan 
Leliveld met ‘Aalsmeer’. Dit lij�ied van 
heel Aalsmeer had de meeste 
stemmen gekregen. In het jubileum-
weekend waren nog andere program-
ma’s te horen en te zien: vrijdagavond 
werden nummers uit de top 300 in 
een dance jasje gestoken in de ‘Top 
300 in de remix’, zaterdagavond 
presenteerden Mark en Eric een zeer 
succesvolle editie van hun fameuze 
pubquiz, dit keer met publiek en 
vanaf locatie in The Beach en op 
zondagochtend werd nog wat extra 
aandacht besteed aan de geschie-
denis van de omroep in een speciaal 
programma. Alle programma’s, inclu-
sief de gehele Top 300, zijn terug te 
luisteren via www.radioaalsmeer.nl

November Nineties 
Het programma ‘Aalsmeer by Night’ 

op Radio Aalsmeer, elke donderdag-
avond vanaf 22.00 uur met presen-
tator Meindert van der Zwaard, staat 
in de maand november grotendeels 
in het teken van muziek uit de jaren 
negentig met de leukste en opmer-
kelijkste muziek uit het tijdperk 1990 
tot 1999 en natuurlijk de vele vaste 
programma-onderdelen. 

323e gast in ‘Door de Mangel’ 
Op de eerste dag van november was 
Desiree Groeneveld te gast in de Aals-
meerse talkshow ‘Door de Mangel’. 
Door omstandigheden is presentatrice 
Mylène Huijts enige tijd uitgeschakeld, 
maar Marion Geisler zal tot de kerst als 
stand-inn Elbert Huijts bijstaan. De 
komst van Desiree naar de studio was 
nog niet zo vanzelfsprekend, want zij 
was net ontslagen uit het ziekenhuis. 
Maandag 8 november is er om 19.00 
uur weer een nieuwe gast live in de 
studio. Dan schuift tijdens de 323e 
editie Gerda Keessen aan tafel. Zij was 
werkzaam in het onderwijs, maar 
bestiert nu een zeilvermakerij en is 
overgestapt naar het sto�eren van 
meubels. Desiree wil graag weten hoe 
zij tot deze keuze is gekomen.

Gentlemens Place in ‘De Top 10’
Iedere maandagavond om 20.00 uur 
zetten Rinus en Talitha van Itterzon 
een gast in spotlights in hun 
programma ‘De Top 10 van’. Op 
maandag 8 november zijn dat zelfs 

Jan Leliveld op nummer één in 
Radio Aalsmeer Top 300

Jan Leliveld kreeg de meeste stem-
men bij de Radio Aalsmeer Top 300.

blijkt steeds weer een van de belang-
rijkste onderdelen van het werken met 
de computer te zijn en waar veel 
vragen over komen. Voor een aantal 
gevorderde clubleden is dit een herha-
ling, maar dat vindt niemand erg. Elk 
jaar weer komen er updates op het 
programma waarmee bepaalde 
handelingen toch weer op een andere 
wijze een beter resultaat geven. Naast 
het bewerken van beelden is er ook 
aandacht voor het maken van �lmtitels 
en teksten voor ondertiteling. Geluid 
en/of muziek is erg belangrijk in een 

�lm. Dat wordt nog wel eens onder-
schat. Hiervoor biedt het programma 
volop mogelijkheden ten aanzien van 
voice-over, e�ecten en geluidsverbete-
ring. Kortom een leerzame avond 
waarmee de basiskennis weer eens 
kan worden opgepoetst. Mogelijk zal 
later in het clubseizoen een tweede 
avond worden georganiseerd waar 
dieper zal worden ingezoomd op de 
speci�eke mogelijkheden en trucs. 
Zoals het manipuleren van scèneover-
gangen, toepassen van e�ecten in 
combinatie met keyframes. En natuur-

lijk niet te vergeten de laatste stap in 
het montageproces, het plaatsen van 
�lms op media als YouTube, facebook, 
etc. De avond wordt gehouden in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 en 
begint om 20.00 uur. Heb je belang-
stelling om hierbij aanwezig te zijn? 
Kom vrijblijvend langs. Geef wel secre-
taris Susan Griekspoor vooraf even een 
bericht als je wilt komen. Tel: 0297-
327490. In navolging van de landelijke 
corona-richtlijn voor toegangscontrole 
dient iedereen wel zijn vaccinatie- of 
testbewijs te tonen. 

Clubavond Videoclub: ‘Hoe 
monteer ik mijn lm

twee gasten. Christiaan Sijnen en 
Peter Willemse van Gentlemens Place 
laten de luisteraars tussen 20.00 en 
21.00 uur kennis maken met hun favo-
riete tien liedjes en leggen uit waarom 
zij net deze nummers hebben 
uitgekozen. 

Piano centraal bij ‘Intermezzo’ 
In het klassieke radioprogramma 
‘Intermezzo’ gebruikt programma-
maker Sem van Hest op maandag-
avond 8 november opnieuw het boek 
van Merlijn Kerkhof ‘Alles begint bij 
Bach’. Deze keer staat één instrument 
centraal: de piano. Werken van Bach, 
Liszt, Beethoven en Schumann komen 
tussen 21.00 en 23.00 uur aan bod. 
Van symfonie tot prelude.

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

Aalsmeer - Op maandag 8 november 
zal tijdens de clubavond van de Video-
club Aalsmeer uitleg worden gegeven 
over het monteren van een �lm op de 
computer. Er zijn verschillende soft-
ware- programma’s waarmee je een 
�lm kunt monteren. In de basis zijn dit 
soort programma’s niet zo verschil-
lend. Daarom is wederom gekozen 
voor het Magix programma omdat de 

meeste leden van de club hiermee 
werken. Henk Westerhof zal evenals 
andere jaren de presentatie verzorgen, 
waarbij hij naast de mogelijkheden 
van het programma zelf ook 
voldoende tijd zal nemen om uit te 
leggen waar het opgenomen �lmma-
teriaal op de computer gezet kan 
worden en hoe je het gemakkelijk met 
de verkenner terug kunt vinden. Dit 

Aalsmeer – Goed nieuws voor inwo-
ners van de Hornmeer die aan de 
slag willen met het energiezuiniger 
maken van hun huis. In deze wijk is 
een aantal voorbeeldwoningen 
onderzocht en voor die woningen is 
een advies op maat gemaakt. Op 
maandagavond 15 november wordt 
hierover voor iedereen uit de Horn-
meer een online informatiebijeen-
komst georganiseerd. 

Wethouder Duurzaamheid Wilma 
Alink: “De energieprijzen stijgen �ink 
en een lager energieverbruik is 
natuurlijk ook goed voor het milieu. 
Daarom willen we onze inwoners 
helpen met het besparen van 
energie. Maar wat zijn hier de slimste 
stappen voor? 
Moet ik isoleren, zonnepanelen 
plaatsen of misschien andere maatre-
gelen nemen? Die vragen kunnen 
voor mensen een drempel zijn om 
aan de slag te gaan in hun huis. Met 
de adviezen van het Regionaal Ener-
gieloket hopen we die drempel weg 
te nemen.”

Online informatieavond
Inwoners van Hornmeer kunnen zich 
aanmelden voor de online informa-
tieavond ‘Buurtactie Energiezuinig 

Wonen Hornmeer’ op 15 november 
van 19.30 tot 21.00 uur (deelname is 
gratis). Hier worden niet alleen de 
adviezen voor de voorbeeldwo-
ningen besproken, maar krijgen 
deelnemers ook tips hoe ze met 
weinig geld toch energie kunnen 
besparen. 
Tijdens de bijeenkomst kunnen deel-
nemers al hun vragen stellen aan een 
adviseur van het Regionaal Energie-
loket. Aanmelden kan via: https://
regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/
indebuurt/projecten/
bew-aalsmeer-hornmeer-2021.

Regionaal Energieloket
Ook inwoners van andere wijken in 
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen 
natuurlijk terecht bij het Regionaal 
Energieloket voor informatie en 
advies over hoe ze hun woning ener-
giezuiniger kunnen maken. Op 
https://regionaalenergieloket.nl/aals-
meer/indebuurt/projecten/aalsmeer-
overzichtpagina-bew-rapporten-
downloaden staan alle adviesrap-
porten van eerdere buurtacties. 
Voor vragen kan ook gebeld worden 
naar: 088-5254110 (maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur) of 
stuur een mail naar: 
vragen@regionaalenergieloket.nl.

Gratis advies energiebesparing 
voor bewoners Hornmeer
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Aalsmeer - Eindelijk, na twee jaar 
mocht er weer een wijnproeverij 
georganiseerd worden. En wat was 
het �jn dat het samenviel met het 
60-jarig bestaan van slijterij wijn-
winkel Wittebol. Wel was de proeverij 
dit jaar iets anders van opzet. Door de 
corona-maatregelen was de groep 
�jnproevers verdeeld over twee tijds-
blokken: 75 proevers tussen 12.00 en 
14.00 uur en 75 proevers tussen 15.00 
en 17.00 uur. Bij de entree werd 
keurig naar de QR-code gevraagd en 
dit werd dan ook door een ieder als 
zeer prettig ervaren. En ja, dan 
natuurlijk de toast! Met een heerlijk 
glas Laurent-Perrier Champagne werd 
er geproost op het 60-jarig jubileum. 
In de prachtig vernieuwde boerderij 
van De Anna’s Hoeve in Rijsenhout 
was er ruimte voor maar liefst 90 
wijnen op de proeftafels. Om te 
beginnen een aantal mooie wijnen uit 
Zuid-Frankrijk en Portugal. Tafel 2 

volgde met een aantal nieuwe wijnen 
van Fantini uit Italië en echt een 
verrassende hout gelagerde Verdejo 
van Gran Marius. Die laatste was in 
combinatie met het hammetje van 
Tommy’s Fresh Foods een ware trak-
tatie. De Menetou-Salon van Domaine 
de Châtenoy was de verrassing op 
tafel 3. Deze wijnen uit het Loire 
gebied zijn  een prachtig alternatief 
voor Sancerre. De Cuvée Pierre-
Alexandre kan zelfs vergeleken 
worden met een elegante Bourgogne 
wijn. Verder was er ook voldoende 
interesse voor de nieuwe Chianti’s van 
Rocca della Macie uit Toscane. Ook 
Hongarije en Oostenrijk waren weer 
ruimschoots vertegenwoordigd. Zoals 
al vele jaren, was ook dit jaar de heer 
Antal aanwezig om zijn expertise aan 
de geïnteresseerde wijnproevers over 
te brengen. Weingut Setzer, Weingut 
Gesellmann en Bock uit Hongarije 
vallen eigenlijk elk jaar opnieuw weer 

Jubileumproeverij 60-jarige 
Wittebol groot succes

goed in de smaak. De biologische 
wijnen mogen natuurlijk ook niet 
ontbreken. Op tafel 5 Diwald uit 
Oostenrijk en de jubileumwijnen 
Peacock Sauvignon Blanc en Cabernet 
Sauvignon, die speciaal in Zuid-Afrika 
voor Wittebol gebotteld zijn. Deze zijn 
tevens het hele jaar tegen een 5+1 
actie bij de slijterij en wijnwinkel 
verkrijgbaar.
De Wijn van de Maand November 
werd op de volgende tafel gepresen-
teerd. Feudo Arancio Grillo en Nero 
d’Avola uit Sicilië, Italië. De hele 
maand 6+ 1 �es gratis! Ook op deze 
tafel nog een aantal mooie dikke 
Chardonnay ’s uit Californië en prach-
tige Rioja’s van El Coto. Een aantal 
klassieke Bordeauxs mochten natuur-
lijk ook niet ontbreken. Op Tafel 7 een 
zestal pareltjes uit het Keldertje! Van 
een Côtes de Blaye tot aan een hele 
�jne Margaux. Stuk voor stuk toppers! 
Het natafelen begon met de Port-
wijnen van Taylor’s. Met als ‘‘Specialty’ 
de Historical Collection Tawny 
Reserve. Een blend van 10, 20, 30 en 
40 jaar oude port. Als afsluiter deze 
middag de nieuwe likeuren en krui-
denbitter ‘Rondje Aalsmeer’. Stuk voor 
stuk heerlijke zachte likeuren in de 
smaken Limoncello, Vanille, Boterbab-
belaar en Rumlikeur. Dirk en Linda 
van Zoolingen kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde jubileumproeverij. 
Felicitaties en complimenten te over 
voor de jubilaris! Mocht u interesse 
hebben in wijnen van de proeverij? 
Kom dan even langs in de winkel aan 
de Ophelialaan 116. Vanaf nu ligt de 
focus op de laatste maanden van het 
jaar. Geïnteresseerd in Kerst- en/of 
Relatiegeschenken? Kom langs en laat 
u verrassen!

Lezing Finy Sheils: 
Verborgen waarheid
Aalsmeer - Op zondag 14 november 
nodigt Boekhuis Aalsmeer belang-
stellenden van harte uit voor de 
lezing van Finy Sheils-Van der Post 
over haar boek ‘Verborgen waarheid’. 
De lezing begint om 14.00 uur, om 
13.30 uur gaat de winkel in de Zijds-
traat open. De lezing is gratis, het 
boek is te koop en wordt deze 
middag gesigneerd door Finy. Het 

Aalsmeer - Door het kiezen voor 
Fairtrade thee draag je bij aan een 
eerlijke wereld. Wil je kans maken op 
een ‘samen-thee-moment-pakket’ vol 
Fairtrade producten voor een geniet 
moment thuis, op het werk samen 
met anderen, je vriendin, je moeder, 
collega’s of lekker voor jezelf? 
Deel dan tijdens de Fairtrade week 
van 30 oktober tot en met 7 
november een foto van jouw 
#samentheemoment en maak kans! 

Volg Fairtrade Gemeente Aalsmeer 
op Facebook en Instagram en drop 
jouw foto. Onder de inzendingen 
worden twee Fairtrade thee 
pakketten verloot. De winnaars 
krijgen een persoonlijk bericht. 
Heb je geen openbaar pro�el? 
Wees gerust, stuur dan een foto van 
jouw ‘samen-thee-moment’ naar 
info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl 
of via de landelijke e-mail: 
info@fairtradegemeenten.nl.

Winactie tijdens Fairtrade week

Aalsmeer - De gemeente start vanaf 
deze week een campagne over het 
Werkplein AA. In de campagne zijn 
inwoners te zien die werk hebben 
gevonden of een scholing volgen. 
Het is belangrijk dat inwoners het 
werkplein weten te vinden. Het 
Werkplein AA kan inwoners onder-
steunen bij het zoeken naar werk of 
de juiste training of opleiding. Een 
deel van inwoners is door de corona-
crisis hun baan kwijtgeraakt, heeft 
geen aansluiting bij de arbeidsmarkt 
van nu of heeft als ZZP’er niet 
voldoende opdrachten. In de 

campagne laat de gemeente zien 
hoe veerkrachtig en enthousiast 
mensen zijn. De campagne opent 
daarom met een serie portretten. Het 
werkplein AA is er voor iedereen. De 
coronacrisis heeft de verschillen en 
bestaande problemen op de arbeids-
markt vergroot. Werkplein AA is 
toegerust om mee te bewegen op de 
arbeidsmarkt. 
Het Werkplein AA geeft ondersteu-
ning op het gebied van werk en 
scholing aan alle inwoners van Aals-
meer. Meer informatie is te vinden op 
www.werkpleinaa.nl.

Campagne Werkplein AA: Op zoek 
naar werk of terug naar school?

Aalsmeer - Echt herfstweer was het 
afgelopen zaterdag 30 oktober 
tijdens de Halloween-activiteiten in 
Aalsmeer Centrum. Zeer toepasselijk 
en het deerde de meeste kinderen, 
die de traditionele pompoenen-
speurtocht liepen, niet. Fanatiek met 
natgeregende papiertjes en soms 
verkleed en geschminkt, gingen 
meer dan honderd kinderen op zoek 
naar de pompoenen in de etalages. 
De vijftien letters die ze moesten 
zoeken vormden samen ‘lekker 
winkelen!’. 

Acht prijzen
Maar liefst acht kinderen konden blij 
gemaakt worden met leuke prijzen, 
beschikbaar gesteld door de onder-
nemers uit Aalsmeer Centrum. Pim 
Bonhof ging er met de hoofdprijs 
vandoor. Hij mag met vier personen 
naar de Efteling. Pepijn won een bon 
van Sparnaaij Juweliers, Ville een 
bon van jipswinkeltje, June mag iets 
uitzoeken bij het Boekhuis, Bruna 

Aalsmeer krijgt Keetie op bezoek, 
Hailey mag kleding shoppen bij 
Shoeby, de familie Molenaar mag 
naar Floriworld en Ilsa gaat met vier 
personen pannenkoeken eten bij 
het Wapen van Aalsmeer. 

Draculabandje
Ondanks het slechte weer was het 
toch gezellig in de winkelstraten. Er 
liep een Draculabandje rond die het 
winkelend publiek opvrolijkte 
tussen de regendruppels door, 
klanten kregen van het promotie-
team leuke Aalsmeer Centrum give 
aways en opwarmen kon met 
pompoensoep van Slagerij Steen. 
Kinderen konden ook in hun 
mooiste verkleedkleding gratis op 
de foto bij Fotowinkel Aalsmeer. In 
een tent op het Molenplein was het 
gezellig druk. Daar konden kinderen 
de mooiste creaties maken van 
pompoenen en geschminkt worden. 
Al met al een leuke activiteit in 
herfstsfeer! 

Herfstweer tijdens Halloween 
activiteiten in het Centrum

boek kost 19,95 euro.
Wat doet de dood van een dierbare 
met iemand? Hoe kan je een dierbare 
leren loslaten? Wat te doen met het 
gegeven dat de toekomst nu anders 
is dan je bedacht had? Finy werd 
geconfronteerd met al deze vragen 
toen haar ene zus in een auto-
ongeluk omkwam en haar andere 
zus een paar jaar later overleed aan 
kanker. Ze brengt een ontroerend en 
persoonlijk verslag over het 
rouwproces.  

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Ik was toch zo vreselijk jarig deze week. Op zondag, hoe leuk 
wil je het hebben, iedereen is vrij, dus vroeg ik twee kleindochters en hun 
ouders mee voor een bezoekje aan Floriworld. Hun kleine zusje, pas 2 
maanden oud, ging mee voor spek en bonen, maar de twee dames 
verschenen geheel volgens het thema in bloemige jurken met ook nog een 
bloemig toe�e in het haar. Ze hadden er zin in. Het was echt feest. In Flori-
world heerste een sfeertje tussen Halloween en Kerstmis en we werden 
verwelkomd door een gastvrouw met heksenhoed. Het was er lichtelijk 
chaotisch; de ontvangsthal stond vol met karren met bloemen en aan de 
ene kant werden de kerstbomen opgetuigd, aan de andere kant een mega 
grote teddybeer opgebouwd van kleine besjes. Alles ter voorbereiding van 
de Trade Fair (ik blijf het hardnekkig Vaktentoonstelling noemen), die deze 
week ongetwijfeld ook de nodige bezoekers naar Floriworld zal brengen. 
We herkenden de gekte. Jarenlang hebben we er zelf onderdeel van uit 
gemaakt. Manlief plukte een bos protea’s uit de emmer en gaf de heksen-
gastvrouw een verkorte cursus exotische bloemenkennis. Maar deze 
middag gingen we voor de ultieme experience die Floriworld belooft te 
zijn. Allemaal een bandje om met inlog chip en vervolgens aanmelden. De 
meisjes stortten zich vol animo in de virtuele wereld, vol bewegend 
planten, bloemen en sprookjes�lms, dweilden in hun cocktailjurken, met 
stevige laarzen eronder, languit over de vloer tussen de onder hen door �it-
sende bloemen, poseerden bevallig bij de bloesemtakken, renden tussen 
de lichtgevende poortjes door en lieten zich fotograferen in een van de 
kleine kamertjes. Ze vonden het leuk. En ik ook. “Mag ik even voelen of het 
water echt is”, vroeg de jongste toen we aan de Amsterdamse grachten toe 
waren. Dat mocht. In de veilingzaal namen ze plaats op de tribune, papa 
doneerde een tientje en zij boden op een boeket: ‘voor oma omdat ze jarig 
is’. Het avontuur eindigde in het restaurant met een schmink sessie en het 
uithollen van een pompoen. Allemaal Halloween proof. Het was een 
geslaagde middag. “Hoe vond je het?”, vroeg ik aan manlief. Ik was getuige 
geweest van de eerste paal, de opening, de heropening, maar hij was hier 
vandaag voor het eerst. Eigenlijk was hij een beetje teleurgesteld. “Ik mis 
wat er allemaal moet gebeuren voordat een bloem of plant uiteindelijk in 
vaas of pot terecht komt”, zei hij. “Die hele ontwikkeling van stekje tot plant, 
wat er allemaal bij een kweker gebeurt ben ik niet tegengekomen. De 
enige bloemen die ik heb gezien stonden op die kar beneden. Zien, ruiken 
en beleven. Dat mis ik.” Hij pleitte ervoor om in de zaal waar beelden van 
vloer tot plafond getoond worden, bezoekers ook te laten beleven wat er 
van de kweker tot veiling tot consument gebeurt. Die lijn ontbreekt, vindt 
hij. Laat ik het zo zeggen, zijn bloe-
menhart ging niet open deze 
middag. Oh en ah zeggen was er 
niet bij. Mijn kleindochters heb ik 
bedankt voor het boeket en dat 
thuis gelijk in de vaas gezet. Er niet 
bij verteld dat de bloemblaadjes al 
op de keukenvloer terecht kwamen 
en de stelen bruin waren. Ze 
hadden duidelijk al een tijdje mee 
gedraaid in het circus.  
Reageren? Truus@bente.net 

Bezoekje Floriworld

Aalsmeer - Inwoners uit Aalsmeer en 
omgeving kunnen voor alle gezond-
heids- en beautyproducten vanaf 
vandaag weer terecht bij de volledig 
aangepaste Kruidvat-winkel in de 
Zijdstraat 86. De winkel heeft een 
volledige metamorfose ondergaan en 
is hierdoor nog overzichtelijker inge-
deeld, waardoor klanten gemakkelijk 
hun weg kunnen vinden. Ook kunnen 
klanten zelf afrekenen bij de zelfs-
cankassa. Klanten kunnen rekenen op 
een uitgebreid en verrassend assorti-
ment, het vertrouwde voordeel van 
Kruidvat en wekelijks een grote 
hoeveelheid aanbiedingen.

Frisse uitstraling
Winkelmanagers Patrick Boerse en 
Linda Buitenhuis zijn blij dat de 
vernieuwde winkel weer open is en 
zijn enthousiast over het resultaat. 
“We zijn erg trots op de inspanningen 
van ons team en op de vernieu-
wingen in de winkel. We zijn 
benieuwd naar de reacties van 
klanten en wat zij vinden van onze 
overzichtelijke indeling en frisse 
uitstraling. Klanten kunnen in de 
vernieuwde winkel met veel plezier 

winkelen met het vertrouwde voor-
deel van Kruidvat. Ook kunnen 
klanten zelf hun boodschappen afre-
kenen bij de zelfscankassa. Samen 
met ons team nodigen wij iedereen 
uit Aalsmeer en omgeving van harte 
uit om een kijkje te nemen in onze 
compleet vernieuwde winkel!”

Vijf herkenbare gebieden
Alle producten uit het gevarieerde 
Kruidvat-assortiment worden in de 
vernieuwde winkel op een overzichte-
lijke manier gepresenteerd, in een 
omgeving herkenbaar aan zijn frisse 
kleur. Er zijn vijf verschillende 
gebieden in de winkel: health, baby, 
beauty, verzorging en een deel voor 
onder andere etenswaren en huis-
houdproducten. Er is een breed 
aanbod van gezondheidsproducten en 
uiteraard geeft een gediplomeerd 
drogist hier graag vakkundig advies 
over. Daarnaast vinden klanten de 
wekelijkse aanbiedingen en acties 
direct aan het begin én in het hart van 
de winkel. De klant ervaart meer 
gemak bij het winkelen door ruime 
overzichtelijke gangpaden en nieuwe 
heldere LED-verlichting.

Kruidvat Aalsmeer weer open 
na metamorfose 

Door Joke van der Zee

Kudelstaart - Al bijna 30 jaar is er in 
het Kudelstaartse winkelcentrum een 
slijterij te vinden. Al even zolang 
gerund door Van Lammeren. Waren 
het Will en Bep van Lammeren die de 
winkel zijn gestart; inmiddels staat 
zoon Vincent alweer 15 jaar aan het 
roer van de goedlopende slijterszaak. 
Tot deze week overigens onder de 
naam Gall & Gall Van Lammeren. 
Want, er is nieuws! Veel nieuws. Er is 
een nieuwe naam, een nieuw 
concept én de winkel heeft een 
kleine metamorfose ondergaan. Wat 
nog wel is gebleven, is de eigenaar: 
Vincent van Lammeren. 

Andere invulling
Met trots kondigt hij de nieuwe 
naam aan: Van Lammeren, uw 
TopSlijter. “Na jaren onder de paraplu 
van Gall & Gall te hebben gewerkt als 
franchiser had ik al een tijdje het idee 
om een andere weg in te slaan”, 
vertelt Vincent. “Uiteindelijk wil je na 

jaren toch meer je eigen keuzes 
maken en dat lukte minder goed bij 
het toch wel ‘strakke regime’ van een 
grote moederorganisatie. Het heeft 
uiteraard voordelen, maar ik vond 
het gewoon tijd om me daarvan los 
te koppelen. De organisatie waar ik 
nu bij ben aangesloten, TopSlijter, 
biedt een hele andere invulling van 
het assortiment van mijn zaak. In 
deze regio vind je trouwens de 
TopSlijter niet, maar vanaf nu dus 
wel!” 

Proeverijen 
De verandering van naam en organi-
satie heeft ook invloed op de inrich-
ting van de winkel. Die is natuurlijk 
gelijk ‘meegenomen’ in de vernieu-
wing: anders ingericht, opgefrist en 
meer ruimte voor wijnen. Ook het 
whisky-gedeelte is uitgebreid. 
“Samen met champagne zijn de 
whisky’s echt wel mijn passies”, licht 
Vincent toe. Over wijnen weet hij ook 
heel veel, liefhebbers kunnen dus 
met al hun vragen over smaak, land 

Gall & Gall Kudelstaart wordt 
Van Lammeren, uw TopSlijter

Vincent van Lammeren voor zijn winkel.

De toonbank is gemaakt op een 
klassieke Vespa scooter.

en streek van herkomst, bijpassende 
wijnen voor gerechten bij Vincent 
terecht, en ook als je eens iets nieuws 
wilt proberen. Dat geldt ook voor de 
whisky’s, een wereld op zich waar 
veel over te vertellen valt. En te 
proeven. Bij Van Lammeren, uw 
TopSlijter worden dan ook regel-
matig whiskyproeverijen gehouden. 
Vincent is er enthousiast over en dat 
geldt ook zeker voor de champagnes. 
Zelf gaat hij graag naar Frankrijk om 
champagnes te ontdekken. 

Kudelstaarts biermerk 
Er valt nog meer te ontdekken bij de 
slijter met de nieuwe naam, want er 
wordt een echt Kudelstaarts biermerk 
gepresenteerd. Houd de (eveneens 
vernieuwde) website in de gaten. 
Natuurlijk kunt u bij Vincent als 
vertrouwd ook terecht voor likeuren, 
aperitieven, digestieven en bijzon-
dere (sterke) dranken, ook als exclu-
sieve cadeaus. Handig voor de 
komende feestdagen. Laat u infor-
meren en verrassen en bekijk gelijk 
de vernieuwde winkel! Einsteinstraat 
79b, Kudelstaart, tel. 0297-362040. 
Op de website, www.vanlammeren.
uwtopslijter.nl, kunt u tevens dranken 
bestellen en ze afhalen in de winkel 
of ze laten thuisbezorgen. Top toch?!

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Omdat het getal dertien 
nu eenmaal niet valt te delen door 
twee, moesten drie Zaailingen een 
Buddy Trio vormen. Kim Maarse-
Verschueren is één van hen. “Het 
bijzondere is dat wij - zonder elkaar te 
kennen - alle drie elkaar in gedachten 
hadden. En de praktijk wijst uit dat 
wij ook een klik hebben. Wij vullen 
elkaar op een organische wijze goed 
aan. Misschien omdat wij alle drie iets 
totaal verschillend doen. Met een 
eigen onderneming ontplooi je een 
eigen activiteit maar juist bij het 
zakelijke gedeelte - wat er wel dege-
lijk bij hoort - is het �jn om te kunnen 
sparren.”

Groeiproces
Kim Maarse-Verschueren is bedrijfs-
leider bij Jij & Ik en zoals zij wil 
groeien binnen haar bedrijf zo leert 
zij mensen met een verstandelijke 
beperking een plek te geven in de 

maatschappij. Dankbaar werk vindt 
zij zelf dat zij nu al twaalf en een half 
jaar doet. “Je ziet hen groeien. Van dat 
kan ik niet  naar stap voor stap wel 
durven en doen. Het zijn vooral de 
succes momenten dat zij trots op 
zichzelf zijn en op elkaar, die mij heel 
blij maken. Onze acht meiden - ik 
noem hen mijn collega’s - hebben 
allemaal hun eigen niveau en daar 
handel je naar. Het is een mooie 
groep, die elkaar steunt en stimuleert. 
De collegialiteit - wij noemen het 
werkethos - is heel hoog. Maar ook zij 
lopen tegen dingen aan net zoals wij 
die kennen. Wat dat betreft 
verschillen onze werelden niet 
zoveel.”

Zelfstandigheid
Naast het werken in de winkel waar 
altijd veel te doen is, “niemand zit bij 
ons met de armen over elkaar”, gaan 
degenen die dat aankunnen ook op 
een andere locatie werken. “Steeds 
meer mensen weten ons te vinden en 

aailin  im aar e  et i  jn 
om met elkaar te sparren”

dat wij worden ondersteund door de 
Ophelia ondernemers betekent veel 
voor ons. Wij krijgen opdrachten voor 
eenmalige klussen, maar er zijn ook 
terugkerende bezigheden. Naast de 
verkoop uit de winkel levert dat ook 
inkomsten op. Wij leiden onze 
mensen op door hen structuur te 
geven en te leren dat het werk dat 
gedaan moet worden niet vrijblijvend 
is. Zij voelen zich dan ook heel 
verantwoordelijk. Wij zoeken de juiste 
mensen bij de juiste opdrachten en 
begeleiden hen daarbij. Iedereen 
komt ’s morgens naar de winkel en 
eindigt hier ook. Dan bespreken wij 
hoe hun dag is geweest. Zo weten wij 
exact of het goed gaat of waar nog 
wat hulp nodig is. Wij blijven altijd 
contactpersoon, dat geeft hen het 
gevoel van veiligheid.”

Blij met handvatten
Mooi is de opdracht om kerstpak-
ketten met locale producten aan te 
vullen met Jij & Ik artikelen. Maar Kim 
wil meer. “Wij willen graag betrokken 
worden bij evenementen, daar zijn 
een aantal van onze mensen zeer 
capabel voor. Voor ons is de tijd van 
pionieren wel voorbij. Wij realiseren 
ons dat het professioneler moet 
worden. Daarom ben ik zo blij met 
Zaai dat mij zoveel handvatten weet 
aan te reiken. Al vanaf de eerste 
kennismaking met Zaai voelt het 
goed.” Neem voor meer informatie 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project-organisator Zaai) via 0297-
366182 of stuur een mail naar: 
kirsten@syltsupport.nl 
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Ik werd uitgenodigd om de uitvaart 
vooruit te bespreken met een dame die 
ernstig ziek was. Ik kende haar per-
soonlijk via mijn vader, die al jaren een 
vriendschappelijke band met haar on-
derhield. Wat heftig weer. Een bijzon-
dere, sterke vrouw, die al zo veel had 
meegemaakt.

Samen keken wij door de familiealbums met 
ontelbare foto’s. Deze beelden haalden ver-
halen naar boven, die grote indruk op mij 
maakten. De foto’s zouden wij gaan gebrui-
ken voor een mooie presentatie tijdens de 
uitvaart. Ik vroeg aan haar wat de bood-
schap zou moeten zijn. Maar ook wat zij 
achter zou willen laten, wat is haar legacy? 

Een paar weken later troffen wij elkaar weer. 
We besloten een documentaire te maken. Zo 
gingen wij samen met een professioneel pro-
grammamaakster twee dagen op pad. Het 
werd eigenlijk een verkorte reis door haar 

leven. Met een lach en een traan hebben wij 
de dagen beleefd.

Weken later was de documentaire gereed. 
We huurden de plaatselijke bioscoop af en 
bekeken de documentaire samen met vrien-
den. Het was een emotionele rollercoaster, 
prachtig weergegeven. Een waardig docu-
ment als nalatenschap.

Toen we de bioscoopzaal verlieten, stonden 
we naast de aankondiging van de nieuwe 
James Bond film, No time to die. We lachten 
erom en maakte een foto, zij naast Daniel 
Craig. In combinatie met de tekst en de situ-
atie was het bijna surrealistisch. 

We zijn nu een jaar verder. De documentaire 
staat nog in de kast en daar blijft ze voorlo-
pig. Met de dame in kwestie gaat het name-
lijk heel goed. She has no time to die…

No time to die

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Christiani Vino e Cibo; 
Italiaans voor wijn en lekker eten. En 
dat kan je uitstekend in het restau-
rant aan de Stommeerweg 91. Op de 
eerste verdieping bevindt zich de 
wijnbar waar je �jn kunt borrelen 
met daarbij antipasti of tagliere, een 
plank vol Italiaanse lekkernijen. In de 
pizzabar  op de begane grond vormt 
de traditionele Italiaans pizza het 
hoofdgerecht en is er keuze uit een 
groot assortiment. 
“Pizza maken is een ambacht”, zegt 

eigenaar Jorn Varenhorst. “In de 
keuken staat een grote deegmachine 
en elke pizzabol wordt met de hand 
gevouwen en uitgerold. Toch 
noemen we onszelf bewust geen 
pizzeria. Christiani Vino e Cibo heeft 
een luxe uitstraling en de wijnbar is 
ook een uitgelezen plek voor verjaar-
dagen, trouwfeesten en 
bedrijfsborrels.” 

Driemanschap
Jorn, Joris en Bram zijn het drieman-
schap achter een divers concept. 
Twee jaar geleden hebben ze eetcafé 

Christiani Vino e Cibo: Italiaans 
voor wijn en lekker eten

Het team van Christiani Vino e Cibo. Foto: Anouschka Holtzing Fotogra�e

De Zwarte Ruiter geopend en daar-
naast zijn ze eigenaars van een proef-
lokaal voor Hollandse genevers, 
likeuren en speciaal bieren en een 
bruin café in Amsterdam. Christiani 
Vino e Cibo is een welkome aanvul-
ling in Aalsmeer. “Bier, borrels en 
bitterballen”, zijn onze corebusiness, 
maar we spelen graag in op de popu-
lariteit van de Italiaanse keuken. We 
schenken hier een mooi assortiment 
aan Italiaanse wijnen en op de tap 
hebben we het ultieme Italiaanse 
bier: Peroni.”  

Prachtig uitzicht
En wie zich afvraagt waar de naam 
Christiani vandaan komt? Dat is een 
hommage aan de bekende zanger 
Eddy Christiani, die zijn laatste 
levensjaren in Aalsmeer doorbracht. 
Zijn bekendste nummer was: ‘Daar 
aan de waterkant’ en dat is bij uitstek 
van toepassing voor het restaurant 
dat een prachtig uitzicht biedt op de 
Westeinderplassen. Eddy Christiani 
was in tegenstellig tot wat zijn naam 
doet vermoeden geen Italiaan en 
ook dat is een knipoog naar de drie 
compagnons die puur Hollands zijn, 
maar een passie hebben voor de 
Italiaanse keuken.

Christiani Vino e Cibo is zeven dagen 
per week geopend vanaf 16.00 uur. 
Een pizza afhalen is ook mogelijk. 
www.christiani-aalsmeer.nl

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Het bedrijf HSI (Hortus 
Supplies International) is één van de 
�nalisten van de verkiezing Onderne-
ming van het Jaar (OvhJ), categorie 
MKB categorie groot. Alles wat je maar 
bedenken kan op het gebied van 
land- en tuinbouw kan deze groot-
handel leveren. Richard Heemkerk 
(zoon van een tuinder) en Nico van de 
Spek (boerenzoon) zijn de motoren 
achter dit bedrijf. Wat innovatie, duur-
zaamheid en arbeidsethos betreft 
leggen zij de lat heel hoog. Twee 
stoere mannen die elkaar prima 
aanvullen. “Zet ons samen neer en wij 
maken er wat van.” Hun logo met de 
pakkende slagzin ‘We sell products 
and deliver growth’ is in sierlijke letters 
over de lange wand in hun kantoor-
ruimte te lezen. Het dekt exact de 
lading waarvoor het bedrijf staat. 

De wasknijper
Tijdens de pitch voor leergierige 
ondernemers en een aantal juryleden 
maakte Richard al furore met zijn 
verhaal van de wasknijper. Want zo is 
het hele avontuur begonnen: met een 
bulk gebruikte wasknijpers. Na hun 
nuttige dienst leken zij overbodig. 
Richard, met goede contacten in 
onder andere Ethiopië, Colombia en 
Kenia, kreeg van zijn omgeving de 
raad om voor zichzelf een bedrijf te 
beginnen. En dat bedrijf kwam er. “Ik 
kende Nico niet persoonlijk, maar hij 
durfde de samenwerking met mij wel 
aan. Wij hebben ons eigen geld in het 
bedrijf gestopt met onze huizen als 
onderpand.” Met vallen en opstaan, 
zoals zijzelf lachend beweren, groeide 
het bedrijf steeds verder uit en inmid-
dels werken er dertig werknemers. 
Met de wasknijpers is het ook goed 
afgelopen, want in 2005 begon de 
recycling avant la lettre door herge-
bruik bij de kwekerijen in Afrikaanse 
landen. 

Leerproces
“Ons doel is altijd geweest; met 

plezier naar het werk gaan. Wat dat 
betreft was privé ondergeschikt aan 
het bedrijf. Onze partners moesten 
zich aanpassen aan onze werkdrift. 
Inmiddels hebben wij een betere 
modus gevonden. Eerst runden wij 
alles zelf, maar nu durven wij meer uit 
handen te geven. Wij leiden een 
groep mensen - een mix van jong en 
oud - op,  die wij enthousiasmeren 
voor de tuinbouwbranche. De één 
leert van de ander en de interactie 
onderling is mooi in evenwicht. Er 
wordt met respect naar elkaar geluis-
terd. Voor iedereen is een leerproces, 
iedereen moet de kans krijgen in zijn 
rol te groeien. Dit is zo’n mooie 
branche met zoveel mogelijkheden. 
Hoe wij nu telen is een wereld van 
verschil bij vroeger vergeleken. 
Kunstmest leveren kan iedereen, 
maar wij leveren groei aan de klant. 
Met een nieuw soort mest haalt de 
kweker 33% meer rendement uit zijn 
product. Dat gaat allemaal aan de 
hand van data.” 

Nieuwe website
Ook bij HSI heeft social media zijn 
intrede gedaan. “Wij hebben sinds 
2020 een nieuwe website, geheel in 
een nieuwe huisstijl en met een mooi 
logo. We richten ons nu naast Afrika, 
Amerika ook op de Benelux en 
Duitsland.”

Kwaliteit
Het meedoen aan de Tour ALS heeft 
van Richard - naar eigen zeggen - een 
meer ontspannen mens gemaakt. 
“Soms was ik net een bulldozer en 
moest Nico mij even terug�uiten. Ik 
kan nu, doordat ik meer ben gaan 
�etsen, veel beter mijn hoofd leeg-
maken. Moeten is willen geworden.” 
HSI heeft in de loop der jaren een 
grote sociale klantenkring met oog 
voor duurzaamheid opgebouwd. “Net 
als groei vinden wij ook de gezond-
heid en het welzijn van het personeel 
van onze klanten belangrijk, daarom 
leveren wij kwaliteit. Daar worden wij 
allemaal gelukkiger van.”

Finalist OvhJ Hortus Supplies: 
“Kwaliteit zorgt voor groei”

Aalsmeer - Zaterdag 6 en zondag 7 
november wordt voor de tweede 
maal de Flower Bazar georganiseerd 
in FloriWorld. Deze kleinschalige 
beurs is gericht op bloemen, planten 
en decoratie en is een vernieuwende 
aanvulling op de gelijktijdige grote 
zakelijke beurzen Trade Fair en IFTF 
van 3 tot en met 5 november bij 
Royal FloraHolland. 
De luxe boetiekomgeving met sfeer-
volle aankleding en toonaangevende 
deelnemers uit de internationale 
sierteeltsector zorgen voor een 
waanzinnige setting die gezien mag 

worden! De Flower Bazar bezoeken is 
gratis en kan beide dagen van 10.00 
tot 15.00 uur. 
De attractie FloriWorld is alleen dit 
weekend te bezoeken voor een gere-
duceerd tarief. FloriWorld is de 
nieuwste interactieve ontdekkings-
reis door de magische wereld van 
bloemen en planten en gevestigd 
aan de Sierteeltstraat, ingang 
Legmeerdijk. FloriWorld is goed 
bereikbaar op de �ets, met de auto 
en het openbaar vervoer. Meer infor-
matie: www.�owerbazar.nl en www.
�oriworld.nl.

Dit weekend 2e Flower Bazar

Aalsmeer - Wil je graag werken met 
bloemen en stylen, houd je van teelt 
en techniek of past handel bij jou? Of 
werk je liever met dieren? Je kunt er 
ook voor kiezen om de leefomgeving 
mooier en duurzamer maken. Je vindt 
jouw opleiding bij Yuverta mbo Aals-
meer! De route naar de toekomst, 
loopt bij Yuverta over het blauw-
groene pad. Je werkt aan je eigen 
ontwikkeling, maar ook aan die van 
de wereld. Dat werk doe je op school 
en online, in teams en zelfstandig, 
binnen de deur of daarbuiten, in 
samenwerking met bedrijven en 
experts uit de regio. Het blauw-
groene programma dat Yuverta biedt 
is veelzijdig, dynamisch en altijd in 
beweging. De wereld is dat tenslotte 
ook.  

Verschillende opleidingen 
Yuverta mbo Aalsmeer, gelegen aan 
de Linnaeuslaan, is een overzichtelijke 
locatie met vele opleidingen. Je kunt 
opleidingen volgen op het gebied 

van teelt en handel, dierverzorging, 
bloemen en styling en de groene leef-
omgeving. Yuverta heeft veel 
contacten met het bedrijfsleven waar-
door je onder andere interessante 
stages en excursies krijgt en altijd 
kunt kennismaken met de nieuwste 
technieken. Uiteraard is er veel 
persoonlijke aandacht en begeleiding 
voor de studenten. Er zijn studies op 
verschillende niveaus. Welk niveau je 
gaat doen hangt onder meer af van je 
vooropleiding. Als je de opleiding 
hebt afgerond, bepaalt je niveau hoe 
zelfstandig je aan de slag kunt. Heb je 
jouw studie bijvoorbeeld op niveau 4 
gedaan, dan kun je binnen jouw 
vakgebied ook leidinggeven aan 
anderen. Omdat niet iedereen 
hetzelfde is, kun je op twee manieren 
je mbo-studie doen. Kies je voor BOL 
(Beroepsopleidende Leerweg) dan 
leer je op school en heb je stages op 
verschillende bedrijven. Het grootste 
gedeelte van de opleiding volg je op 
school. Kies je voor BBL (Beroepsbe-

Open dagen bij Yverta mbo

geleidende Leerweg) dan combineer 
je leren en werken. Je gaat 4 dagen 
werken en 1 dag naar school.  

Kennismakingsweek 
Wil je meer weten over de oplei-
dingen van Yuverta? Kijk dan op de 
website www.yuverta.nl en meld je 
aan voor de kennismakingsweek. Op 
donderdag 11 november kun je 
proefstuderen voor alle opleidingen 
en de open dagen zijn op vrijdag 12 
en op zaterdag 13 november. Er is een 
uitgebreid programma met allerlei 
activiteiten waar je aan deel kunt 
nemen zodat je zelf kunt ontdekken 
wat het beste bij jou past. Yuverta, 
thuis in de toekomst.
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Aalsmeer – Over de oorzaak van de 
grote brand in het in aanbouw zijnde 
pand in de Zijdstraat kon afgelopen 
woensdag, tijdens de door de 
gemeente georganiseerde bewo-
nersavond, nog geen mededelingen 
worden gedaan. De politie heeft de 
brand in onderzoek, maar heeft in 
deze vooral hulp nodig van inwoners. 
Het terrein betreden is namelijk te 
gevaarlijk, omdat het pand op 
instorten staat. De politie is de 
volgende dag direct gestart met een 
buurtonderzoek en hoopt op meer 
informatie van getuigen, ook middels 
beeldmateriaal (foto’s en �lmpjes). 
Burgemeester Gido Oude Kothe 
bekrachtigde de woorden van de 
politie: “Er is een vermoeden dat er 
opzet in het spel is, maar er is geen 
tastbaar bewijs.” Er zijn enkele uren 
voor de brand knallen gehoord, maar 
ook zou een gasexplosie de oorzaak 
kunnen zijn. Op de middag voor de 
brand hebben de bouwvakkers met 
een gastank zinken afdekplaten 
gemonteerd. Ze gingen vrij laks om 
met de gastank, zo meldden enkele 
omwonenden.

“Drama verhaal”
De bouw verliep, volgens drie tegen-
over het pand wonende heren, 
sowieso niet geheel volgens de 
regels. Door hen zijn diverse gevaar-
lijke situaties geconstateerd en 
gemeld bij de gemeente. “Wij waren 
de beste onbetaalde opzichters”, 
aldus de drie overburen. 
“Een drama verhaal”, beaamde 
burgemeester Oude Kotte. “Als de 
sloophamer er door heen kan, doen 
we dat en komt er mooie nieuw-
bouw.” Voor nu is de gevel verstevigd 
met houten palen, de bebouwing 
aan de achterzijde bij de Gedempte 
Sloot ziet er overigens vrij ongeha-
vend uit. Duidelijk werd deze avond 
ook waarom gekozen is om de 
bestaande gevel te handhaven. Het 
betreft dan een renovatie-project en 
geen nieuwbouw. Voor de houten 
opbouw is gekozen omdat er op de 
bestaande fundering gebouwd 
wordt en deze qua gewicht beper-
kingen heeft.

Vliegvuur in Schoolstraat
Het vele hout heeft gezorgd voor 
enorme angst bij bewoners in de 
Schoolstraat. Zij kregen zogenaamd 
vliegvuur (zoals tijdens het vreugde-
vuur met pallets enkele jaren 
geleden tijdens oud en nieuw in 
Scheveningen) over hun huizen heen 
en dit gaf enorme vuurblokken in 
tuinen en op de panden. Emmers 
water en tuinslangen werden in 
allerijl ter hand genomen om de 
ontstane brandjes te blussen. Er is 
zelfs naar 112 gebeld om hulp te 
krijgen. “Wij voelen ons in de steek 
gelaten. Het ging bijna mis”, aldus 

enkele bewoners. De grote brokken 
in de tuinen, op terrassen en in de 
straat zijn de trieste overblijfselen 
van wat inderdaad ook een ramp had 
kunnen worden.

Meer dan 80 brandweerlieden
Overigens voor de brandweer niets 
dan lof. Al na vier minuten na de 
melding van de brand was de eerste 
wagen ter plaatse, kort daarop 
volgden meerdere wagens. En dat 
was nodig, want in heel rap tempo 
moest opgeschaald worden van 
brand, naar grote tot zeer grote 
brand. De totaal meer dan tachtig 
brandweerlieden hebben alles op 
alles gezet om uitbreiding van de 
brand naar naastliggende panden in 
de Zijdstraat te voorkomen en met 
succes. De schade is weliswaar groot, 
maar de woningen en winkels links 
en rechts hebben geen vlam gevat, 
wel is er behoorlijke water- en rook-
schade en van enkele tegenover 
liggende huizen en winkel zijn de 
ramen door de hitte gesprongen.
De tomeloze inzet van de brandweer 
werd door de aanwezigen beloond 
met een applaus. De bewoners uit de 
Schoolstraat verdienen overigens 
ook een groot compliment, zij 
hebben ondanks grote angst alles op 
alles gezet om het ‘vliegvuur’ geen 
kans te geven om andere brandjes te 
creëren.

Zwarte brokstukken
Kritiek was er tot slot op het beperkte 
opruimen van alle zwart geblakerde 
brokstukken en roet op de wegen. 
Meerlanden had zich in deze beperkt 
tot de Zijdstraat, maar ook op de 
Gedempte Sloot en in de School-
straat was een extra veeg- en 
opruimbeurt geen overbodige luxe. 
De gemeente beloofde contact op te 
nemen met Meerlanden en dit is 
gedaan. Donderdag in de vroege 
ochtend arriveerde een ploeg van 
Meerlanden en ging aan de slag. Het 
grootste deel van de brandresten in 
de straten en op trottoirs is inmiddels 
opgeruimd. De regen het afgelopen 
weekend heeft wat dit betreft een 
handje geholpen. Alleen het zwarte 
karkas van de bebouwing blijft voor-
alsnog herinneren aan de enorme 
brand. Hoe lang nog?

Oorzaak grote brand Zijdstraat 
nog niet bekend

Aalsmeer - Op donderdagavond 28 
oktober vergaderde de gemeente-
raad van Aalsmeer in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. Nadat de burge-
meester de raad had geïnformeerd 
over de enorme brand in de Zijds-
traat en de laatste stand van zaken in 
deze, werd allereerst een onderwerp 
aan de agenda toegevoegd. De 
fractie Absoluut Aalsmeer had een 
verzoek ingediend voor een interpel-
latiedebat. Dat is een debat over een 
onderwerp dat niet op de agenda 
staat. “Wij hebben dit debat aange-
vraagd omdat wij er bij toeval achter 
kwamen dat het door de raad vastge-
stelde Plassenlint (beschermd dorps-
gezicht) niet was toegevoegd aan de 
stukken van project Waterfront. Het 
college heeft volgens de gemeen-
tewet een informatieplicht en hoort 
de raad te voorzien van alle infor-
matie die nodig is om tot een goed 
besluit te komen. Het college heeft 

spijt betuigd. Wij gaan ervan uit dat 
dit niet meer gebeurd. Voor Absoluut 
Aalsmeer geldt: Als de gemeenteraad 
niet de juiste en volledige informatie 
heeft, dan hebben de inwoners dat 
ook niet. We staan immers in het 
gemeentehuis door en voor inwo-
ners”, aldus de fractie. 

Motie starterswoningen
De gemeenteraad heeft de startno-
titie Oosteindedriehoek, deelgebied 
1, vastgesteld. Het college kan nu 
verder werken aan de wijziging van 
het bestemmingsplan. Een motie om 
het aandeel jongeren- en/of starters-
woningen te verhogen, haalde het 
niet. De meeste raadsleden wilden 
vasthouden aan de verhoudingen 
tussen typen woningen in de vorig 
jaar vastgestelde Woonagenda. Dit 
betekent dat ook in dit gebied 25% 
in het sociale segment, 30% in het 
middeldure segment (zowel koop als 

Informatie over brand Centrum 
en extra onderwerp in de Raad 

huur) en 45% in het dure segment 
gerealiseerd zal worden.

Adviesrecht Omgevingsplan
Als de Omgevingswet in werking treedt 
– naar verwachting 1 juli 2022 – kan het 
college besluiten om af te wijken van 
het omgevingsplan, zonder de gemeen-
teraad te raadplegen. Dit is onder 
andere nodig omdat aanvraagproce-
dures verkort moeten worden. Daarom 
heeft de gemeenteraad nu al besloten in 
wat voor soort situaties ze in de 
toekomst wél vooraf een bindend advies 
wil uitbrengen. Het college mag dan 
niet zelfstandig een besluit nemen.

Terugkijken
Tot slot werden in het vragenkwartier 
vragen gesteld die samenhangen met 
de werkzaamheden op de Burgemeester 
Kasteleinweg en de gevolgen daarvan 
voor de verkeersveiligheid. De volledige 
vergadering is terug te kijken via www.
aalsmeer.nl. Op de website bestuurlijke 
informatie is ook de volledige besluitlijst 
en alle overige besluiten met bijbeho-
rende vergaderstukken in te zien.

Aalsmeer - Tijdens de Week van de 
Pleegzorg van 2 tot en met 10 
november is de Watertoren groen 
verlicht. Op meerdere plekken in 
Nederland worden opvallende 
gebouwen tijdens deze week in 
groen licht gezet. Dit om de 
aandacht te vestigen op pleegzorg 
en om meer mensen te vinden die 
tijdelijk of voor langere tijd als pleeg-
ouder willen zorgen voor een kind 
van een ander. 

Veilige plek
“Ieder kind hoort op te groeien op 
een veilige plek met liefde en struc-
tuur”, zegt wethouder jeugd Bart 

Kabout. “Voor 23.000 kinderen in 
Nederland is dat niet vanzelfspre-
kend. Nog steeds wachten ruim 800 
kinderen in Nederland op een pleeg-
gezin. Om voor hen het licht ook op 
groen te zetten en ze een mogelijk-
heid te bieden zo thuis mogelijk op 
te groeien, zijn pleegouders dus hard 
nodig. Daarom steunt onze 
gemeente deze actie.” 

Pleegzorg Nederland wil tijdens de 
Week van de Pleegzorg, met alle 
lokale pleegzorgorganisaties, meer 
mensen enthousiasmeren voor het 
pleegouderschap. Zodat ieder kind 
zo thuis mogelijk kan opgroeien. 

Pleegouder zijn, kan op verschillende 
manieren ingevuld worden. Soms in 
deeltijd, zoals een weekend in de 
maand. In andere gevallen voor een 
aantal weken of voor langere tijd. 

Meer weten?
Meer dan 16.000 gezinnen zetten 
zich in voor de opvang van kinderen 
die niet thuis kunnen wonen. Om 
ieder kind een thuis te kunnen 
bieden zijn er nóg meer pleegouders 
en gezinnen nodig. Er zijn verschil-
lende manieren waarop jij ook je 
wereld kunt openen voor een kind. 
Meer weten? Kijk op https://www.
pleegzorg.nl/pleegouder-worden.

Groen licht op de Watertoren voor de pleegzorg

Prachtig groen verlicht is de Watertoren. Een kijkje waard, maar de reden is vooral ook belangrijk! Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - In het werk of vrijwilligers-
werk dat u doet, maar ook gewoon in 
het dagelijks leven, kunt u te maken 
krijgen met mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid. Mensen kunnen 
gedrag vertonen dat voortkomt uit 
psychische problemen of een psychi-
sche aandoening. Maar hoe ga je daar 
mee om? Iedereen is weleens somber, 
gespannen of zit een tijdje minder 
goed in zijn vel. Als het je dagelijks 
leven belemmert, worden dit psychi-
sche problemen genoemd. Daarnaast 
zijn er psychiatrische stoornissen. Ze 
kunnen ontstaan door wat je 
meemaakt in je leven. Ook persoonlijke 
eigenschappen kunnen je vatbaar 

maken voor een psychiatrische 
stoornis. Mensen met een psychische 
kwetsbaarheid  betrekken in de samen-
leving, draagt bij aan hun herstel. Maar 
hoe betrek je hen bij activiteiten in de 
wijk, bij de club of vereniging, zodat 
iedereen mee kan doen op zijn of haar 
eigen manier? Met onder andere de 
training ‘Bouwstenen voor een GGZ-
vriendelijk Aalsmeer’. Deze wordt geor-
ganiseerd op de woensdagen 17 en 24 
november door GGZ inGeest/Prezens 
en TEAM ED. GGZ staat voor geestelijke 
gezondheidszorg en GGZ vriendelijk 
staat voor een gastvrije, open houding 
tegenover iedereen. De training is 
bedoeld voor professionals, vrijwilli-

Training ‘Bouwstenen voor een 
GGZ vriendelijk Aalsmeer’

gers in kerk of (sport)club, maar ook 
andere geïnteresseerden en vindt 
plaats van 9.30 tot 12.00 uur in het 
Raadhuis op het Raadhuisplein 1. 
Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar: vanerp@prezens.nl. Er zijn 
geen deelnemerskosten verbonden 
aan deze training. Wethouder Zorg 
Wilma Alink: “In Aalsmeer moet 
iedereen mee kunnen doen. Maar veel 
mensen vinden het moeilijk om met 
psychisch kwetsbare mensen in hun 
omgeving te communiceren. Toch 
krijgen we er allemaal weleens mee te 
maken. Daarom houden we deze basis-
training nu ook in Aalsmeer. Deelne-
mers krijgen tips om op een open 
manier te communiceren en hoe ze 
mensen kunnen betrekken. Maar ook 
hoe ze grenzen kunnen stellen 
wanneer dat nodig is.”
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Nathan en Hetty van der Maarl deze week 
in de Schijnwerper. Een ijzersterk koppel met een 
bewonderenswaardige mentale veerkracht. Hetty is 
verpleegkundige in de thuiszorg, Nathan logistiek 
manager bij OZ Planten. Ze doen samen veel aan 
jongerenwerk. Maar zijn zelf twee kindjes verloren. 

Wat houdt dat jongerenwerk in?
Nathan: “In de Lijnbaankerk begeleiden wij op zondag 
de kindernevendienst. Daarnaast ontvangen wij ook 
jongeren, van 14 tot 17 jaar, hier bij ons thuis. Ze komen 
bij ons eten en dan houden we gesprekken over een 
onderwerp dat we hebben voorbereid, met als basis 
het christelijke geloof in de praktijk. Wat betekent dat 
voor je en hoe geef je daar vorm aan?” 

Vinden jullie een willig oor?
Hetty: “Deze vorm van catechisatie  spreekt jongeren 
wel aan, ook omdat je met elkaar eet. Het is heel 
gezellig en ze krijgen de gelegenheid om hun eigen 
verhaal te vertellen. Ik vind het vooral leuk om een 
gastvrij huis te bieden.” 
Nathan: “Het is niet zo formeel, geen opgelegde onder-
werpen vanuit een boekje, maar meer hoe we zelf 
tegen dingen aan kijken. We praten over hoe je omgaat 
met de wereld en de schepping. Een onderwerp als 
dierenwelzijn komt dan ook aan bod. Hoe kijk je daar 
vanuit christelijk perspectief naar? Welke keuzes maak 
je daarin?”

Jullie zijn twee kindjes verloren, is het dan niet extra 
moeilijk om met kinderen te werken?
Hetty: “Ik mis vooral onze eigen kindjes; voor mij is het 
niet per de�nitie moeilijker om met andere kinderen 
om te gaan. Ik vind het gewoon prima om daar mee 
bezig te zijn. Ik ben niet jaloers op de baby van een 
ander.”
Nathan: “We hebben gewoon een groot hart voor 
kinderen en jongeren. Het is leuk om ze iets bij te 
brengen.” 

Hoe heb je kunnen verwerken om twee keer een 
kindje te verliezen?
Hetty: “Dat neem je altijd mee. Het is en blijft een 
onderdeel van je leven. In die zin kun je het niet een 
plek geven en opbergen. Het hoort bij ons.”  
Nathan. “Een kind verliezen is niet zoals het leven 
bedoeld is, niet zoals het hoort, maar wel hoe het gaat. 
Daar zullen we het mee moeten doen. Het leven is niet 
maakbaar, je kunt niet alles naar je eigen hand zetten, 
hoewel we in deze wereld wel denken dat we alles naar 
onze maatstaven in kunnen richten. Maar zo werkt het 
niet. Je hebt wel de keuze hoe om te gaan met de 
omstandigheden. Je kunt boos en rebels worden en als 
dat bij je past is dat prima, maar je kunt het ook accep-
teren.” Hetty: “Mijn leven wordt er niet leuker op als ik 
de hele dag blijf huilen. We blijven altijd dankbaar voor 
onze kindjes, ze horen bij ons en we zijn nog steeds 
ouders. Alleen hebben we ze niet meer hier.” 

Wat kregen jullie? 
Nathan: “Een meisje en een jongen. In 2020 werd Noa 
geboren en haar ziekte kwam als een verrassing. Bij de 
geboorte was ze wat slap en een beetje blauw, ze 

kwam wat slecht op gang. Er werd gedacht aan wat 
gebrek aan zuurstof, maar dat was niet het geval. In het 
ziekenhuis bleek ze een spierziekte te hebben. Uitein-
delijk mocht ze na 2,5 week mee naar huis. Dat wilden 
we graag, onze gedachte was: laten we zoveel mogelijk 
een gezin zijn. Alle medische middelen die nodig waren 
kregen we mee naar huis. Uiteindelijk is ze zes weken 
oud geworden. We waren erg blij dat Hetty gelijk weer 
zwanger was, dat zagen we als een knipoog naar de 
toekomst: een nieuwe kans. Tijdens de zwangerschap is 
er DNA onderzoek gedaan vanwege het verhoogde 
risico en toen bleek dit kindje dezelfde spierziekte te 
hebben. Ezra is 20 mei dit jaar geboren en heeft maar 
een paar minuten geleefd.” 
Hetty. “Ik vond het nog moeilijker dan bij Noa, haar heb 
ik nog kunnen koesteren, maar op een gegeven 
moment zagen we dat het goed was zo en hebben haar 
terug gegeven aan God. Ezra hebben we niet leren 
kennen.” 

Mag ik vragen wat jullie toekomstperspectief is? 
Blijkt uit deze ziekte dat jullie moeten kiezen om 
geen kinderen meer te krijgen?
Nathan: “We hebben 25 procent kans op een ziek 
kindje, maar 75 procent kans op een gezond kindje; als 
we het positief bekijken is dat best wel veel. 
Hetty: “We hebben zeker nog een wens voor meer 
kinderen en ook voor pleegkinderen. Dat is een traject 
dat we ook in willen gaan.”
Nathan: “Je kind verliezen maakt niet je leven anders, 
het zijn de omstandigheden waar je het mee moet 
doen. Wij reageren vanuit acceptatie en een positieve 
houding.”
Hetty: “Ons geloof speelt daarbij een grote rol. Wij 
weten dat Noa en Ezra in de hemel zijn, daar zijn ze 
gelukkig en ooit zien we ze weer. Het is nog steeds 
mooi om iets te kunnen betekenen voor de kinderen in 
onze gemeente die er nu zijn. Door wat we meemaken 
kunnen we anderen ook leren hoe je omgaat met 
verdriet en tegenslag.” 

Wie willen jullie volgende week in de Schijnwerper?
Nathan: “Ank Koopmans, mijn vroegere buurvrouw. Zij 
heeft een praktijk aan huis waarin ze volgens haar 
zeggen mensen een maandelijkse APK aanbiedt. Wij 
zijn heel benieuwd wat dat inhoudt.”

Nathan en Hetty: “Het is mooi iets te 
kunnen betekenen voor kinderen”

Kudelstaart – SSK heeft afgelopen 
weekend afscheid genomen van drie 
jubilarissen die zich samen ruim 70 jaar 
in het bestuur hebben gezeten van 
Stichting Supporting Kudelstaart (SSK, 
voorheen ook bekend als Supporters-
vereniging Kudelstaart). Gert Kok heeft 
zich ruim 40 jaar ingezet en werd dan 
ook met een gouden medaille gerid-
derd tot ‘erevoorzitter van SSK’. Heleen 
Tissink (25 jaar) en Hans de Groot (11 
jaar) werden allebei onderscheiden 
met een zilveren medaille voor hun 
inzet de afgelopen jaren en werden 
benoemd tot ‘erelid SSK’. SSK haalt al 
ruim 50 jaar iedere eerste vrijdag van 
de maand uw oud papier op. Dit wordt 
gedaan door vrijwilligers van de Kudel-
staartse verenigingen. Met de 
opbrengst van het oude papier steunt 
SSK �nancieel het Kudelstaarts vereni-
gingsleven. Dit werk wordt met veel 
enthousiasme voortgezet door het 
(gedeeltelijke) nieuwe bestuur, 

bestaande uit Peter van de Bergen 
(voorzitter), Jan Hoogenbosch 
(penningmeester), Michel van Maris 
(coördinator oud papier), Monique van 
Winden (secretaris) en Charlotte Braat 
(communicatie). 

Ophalen oud papier Kudelstaart
Aanstaande vrijdagavond 5 november 
halen de vrijwilligers van Kudelkamp 
en Schaatsvereniging VZOD met mede-
werking van de �rma Nijssen uit 
Nieuw-Vennep het oude papier op.Dus 
verzamel het papier (geen melk/fris-
drank pakken s.v.p.) voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Gaarne de 
papiercontainer of dozen papier op tijd 
(uiterlijk 18.30 uur) plaatsen op de 
plaats waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden.Kijk voor 
alle datums/nieuws of een aanvraag 
voor een �nanciële bijdrage op Face-
book of ga naar www.stichting-
supportingkudelstaart.nl.

Supporting Kudelstaart zet 
jubilarissen in het zonnetje

Aalsmeer – Na een jaar gedwongen 
afwezigheid mochten de leden van 
Scouting Ti�o Aalsmeer afgelopen 
zaterdag weer langs de deuren om 
groene en bloeiende plantjes te 
verkopen. En hoe. Ondanks het 
slechte weer hebben de veelal jonge 
leden 1775 plantenbakken in totaal 
verkocht. Gelukkig voor hen ging de 
verkoop voorspoedig en waren ze 
rond 13.00 uur al klaar.

Net als vorig jaar heeft Scouting Ti�o 
veel, vaak alleenstaande, ouderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart blij gemaakt 
met een gratis plantje. Dankzij vele 
online donaties van mensen en de 
gulle donaties van bedrijven heeft 
Ti�o in totaal 250 ouderen blij 
gemaakt. Dank jullie wel, ook 
namens de ouderen. De plantenbak-
kenactie is al decennialang een 
begrip in Aalsmeer en Kudelstaart. 

Tiflo maakt 250 ouderen blij 
met gratis plantje

Tom en Mick van Ti�o bij Zorgcentrum Aelsmeer.

Scouting Ti�o kan deze ieder jaar 
organiseren mede door de hulp van 
bedrijven die ondersteunen en spon-
soren. Met het geld dat is opgehaald 
kunnen er weer nieuwe spelmateri-
alen aangeschaft worden en kan Ti�o 
haar boten onderhouden.

Actie 60 jaar
Volgend jaar komen de scouts weer 
langs de deur. En dan is het een 
speciaal jaar, want dan bestaat de 
plantenbakkenactie 60 jaar! Iedereen 
die een plantje heeft gekocht: dank 
jullie wel en geniet van de gezellig-
heid in je huis. Tot volgend jaar.

Aalsmeer - Per 1 januari 2022 gaan 
alle Dutch Flower Group bedrijven 
over op Europese windenergie, waar 
zij 96% van haar CO2-eq emissies 
mee reduceren. Dutch Flower Group 
(DFG) zet zich al jaren in voor een 
duurzamere sierteeltketen. DFG is 
oprichter, initiatiefnemer en actief 
deelnemer van verschillende collec-
tieve duurzaamheids-initiatieven en 
samenwerkingsverbanden binnen de 
sierteeltsector. Zoals het Floriculture 
Sustainability Initiative (FSI) en met 
ketenpartners binnen het IMVO-
Convenant Sierteeltsector (IRBC 
Agreements). Met haar duurzaam-
heidsstrategie, IMPACT25 genaamd, 
wil de Dutch Flower Group met al 
haar activiteiten een positieve impact 
op milieu en sociaal gebied blijven 
realiseren om haar bedrijven en de 

ketens, van kweker tot en met retail, 
verder te verduurzamen.  Middels de 
tool van partner Ecochain heeft 
Dutch Flower Group inzicht 
verkregen in de scope 1+2 CO2-eq 
emissies binnen haar footprint, uitge-
voerd conform het Greenhouse Gas 
Protocol (GHG). Om haar CO2-eq 
emissies verder te reduceren zal DFG 
voor haar vestigingen het stroomge-
bruik vergroenen middels de inzet 
van windenergie van Europese bron. 
Hierdoor realiseert DFG met haar 
bedrijven een extra reductie van 96% 
in CO2-eq emissies (bron: EcoInvent 
LCA database). Jan van Dam, CEO 
Dutch Flower Group: “Dit is vanuit ons 
frontrunnership binnen de sector een 
hele mooie stap waarbij we mede 
invulling geven aan onze visie om de 
wereld verder te verduurzamen.” 

Dutch Flower Group volledig 
over op windenergie

Van links naar rechts: Ereleden Hans de Groot en Heleen Tissink en erevoorzitter Gert 
Kok van Stichting Supporting Kudelstaart (SSK).
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Aalsmeer - Op zondag 31 oktober, 
even over zes uur in de avond, werd 
de brandweer gealarmeerd voor een 
brand in een schuur achter een 
woning aan de Hornweg. Ter plaatse 
bleek dat het een uitslaande brand 
betrof in een duiventil. Vanwege de 
beperkte waterwinning en de hoge 
vlammen werd de brand nagenoeg 
direct opgeschaald naar middel-
brand. De brandweer liet om het 
vuur te bestrijden extra materieel 

komen. De brand was snel onder 
controle en de brandweer kon voor-
komen dat de brand oversloeg naar 
een naastgelegen duiventil met 
daarin tientallen duiven. De duiventil 
moet als verloren beschouwd 
worden. Het gebouw is volledig afge-
brand. De duiven, die in de hokken 
aanwezig waren, hebben de brand 
helaas niet overleefd. Naar de 
oorzaak van de brand wordt verder 
onderzoek gedaan.

Duiventil volledig afgebrand

Foto: VLN Nieuws

Aalsmeer - Het stijgende aantal 
besmettingen en de forse toename 
van corona-patiënten liegen er niet 
om, het virus slaat weer wild om zich 
heen. Ook in Aalsmeer zijn van 20 
oktober tot 2 november meer inwo-
ners positief getest. Totaal 221 
besmettingen en dat zijn er 56 meer 
dan de vorige periode (690,8 per 
100.000 inwoners). Ook in Amstel-
veen ging de lijn positieven omhoog: 
328 besmettingen (+120), evenals in 
Haarlemmermeer: 725 (+ 266), 
respectievelijk 361,1 en 459,5 per 
100.000 inwoners. In Uithoorn onge-
veer een gelijk aantal: 171 (-1), 566,1 
per 100.000. Het aantal opnames in 
ziekenhuizen is eveneens gestegen. 
Vanuit Aalsmeer en Uithoorn elk 1 
inwoner, vanuit Amstelveen 4 inwo-
ners en vanuit Haarlemmermeer 3 
inwoners. Gelukkig geen doden door 
corona in Aalsmeer, Uithoorn en 
Haarlemmermeer, helaas wel 1 in 
Amstelveen. 

Maatregelen
Dat er extra maatregelen ingesteld 

zouden gaan worden, begon vorige 
week steeds duidelijker te worden. 
De afgelopen dagen is gespeculeerd 
welke het zouden gaan worden. Dat 
het mondkapje terug zou komen, 
werd nagenoeg direct duidelijk. 

Mondkapje en QR-code
Afgelopen dinsdag 2 november de 
bevestiging in deze door president 
Mark Rutte. Buiten de basisregels 
(regelmatig handen wassen, bij 
verkoudheid thuis blijven en testen 
bij klachten) dient vanaf aanstaande 
zaterdag 6 november het mondkapje 
weer gedragen te worden in open-
bare gelegenheden als super-
markten, winkels en openbare 
gebouwen. Verder weer 1,5 meter 
afstand houden (nog steeds) geen 
handen schudden, bij veel meer 
gelegenheden (ook op horeca-
terrassen buiten) wordt tonen van de 
QR-code verplicht en waar mogelijk 
weer meer thuiswerken. Hopelijk 
tre�en de extra regels doel en wordt 
corona meer in de kiem gesmoord. 
Blijf gezond!

Aantal corona-besmettingen in 
Aalsmeer weer gestegen

De Kwakel - Aangekondigd via radio-
programma’s ‘That’s Life’ (Radio Aals-
meer), ‘Uit de Kunst’ (Rick FM), de 
Nieuwe Meerbode en andere promoti-
onele activiteiten zorgden ervoor dat, 
ondanks de ietwat mindere weers-
voorspelling, de kunstroute afgelopen 
weekeinde goed bezocht is. Voor de 
bezoekers van de kunstroute was, om 
de 20e editie te vieren, een verrassing 
gepland: een rondreizende locatie. 
Kleinkunst duo ‘Laat Maar’ vereerde de 
11 locaties onverwachts met een 
bezoek en zorgde ter plekke voor een 
feestje. Met hun liedjes hebben ze 
onze bezoekers geraakt en voor een 
hilarische noot gezorgd.

Nieuwe locaties in 2021
Gasterij De Kwakel opende hun 
deuren voor iedereen die deze nieuwe 
multifunctionele evenementenonder-
neming wilde komen bekijken en dan 
konden tegelijkertijd ook de geëxpo-
seerde schilderijen en beelden 
worden bewonderd. Sanidrôme Van 

Scheppingen was ook van de partij, de 
tussen de badkameropstellingen 
geplaatste beelden en schilderijen van 
de kunstenaar gaven een frisse kijk op 
hoe men zo een ruimte ook kon 
inrichten. De kunstroute bood een 
mooie gelegenheid om in het gebouw 
van Amstelhof Sport & Health Club en 
Grand Café La Base een kijkje te 
nemen. De cartooneske en kleurrijke 
beelden en schilderijen van hun 
kunstenaar maakten dat iedereen 
weer vrolijk zijn weg vervolgde naar 
een volgende locatie.

Concert op zondag
Dorpshuis De Quakel was alleen 
zaterdags met tekeningen en schil-
derijen geopend. Als goedmakertje 
mochten de kunstroutebezoekers op 
zondag hier gratis naar het concert 
van Tavenu De Kwakel komen 
luisteren.

Opwarmen voor de kerst
Bij Bruinsma Natuurlijk kon men zich 

20e Kunstroute Qua Kunst & 
Ambacht klonk als een klok

Amstelland - November staat in 
het teken van de campagne Neder-
land Leest. Nieuwe en bestaande 
leden krijgen het boek ‘De Wande-
laar’ van Adriaan van Dis cadeau en 
zijn er activiteiten in het thema 
‘Over de grens’.  

Grenzen verleggen met een 
boek
Met een boek reis je in een mum 
van tijd van Jakarta naar New York 
en ben je maar een paar bladzijden 
verwijderd van 1924. Ook kun je 
met een boek je eigen grenzen 
verleggen en je wereld vergroten 
met nieuwe ervaringen en 
verhalen. Met de campagne Neder-
land Leest wil de bibliotheek haar 
bezoekers uitnodigen om met 
elkaar in gesprek te gaan over het 
cadeauboek en het thema.

Ontmoetingen over de grens
Tijdens Nederland Leest organiseert 
de bibliotheek een avond met 
Adriaan van Dis, de schrijver van het 
cadeauboek ‘De Wandelaar’, vertelt 
Marc Roth over hoe politiek en kunst 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn in Noord-Korea, neemt Marion 
Bloem je mee in haar persoonlijke 
verhaal als Indische vrouw en kun je 
je eigen verhaal vertellen in dicht-
vorm tijdens het Poëziecafé. Bekijk 
het programma en reserveer tickets 
op bibliotheekamstelland.nl/
NederlandLeest2021. 

Ledenwerfactie
Word je in november of december 
lid, dan krijg je het boek én betaal je 
geen inschrijfgeld. Sinds de herope-
ning in mei is het ledenaantal van 
Bibliotheek Amstelland met ruim 600 

Boek ‘De Wandelaar’ cadeau 
tijdens Nederland Leest

Adriaan van Dis. 
Foto: Anneleen Louwes

Amstelland - Op zondag 7 
november is er een wedstrijd tussen 
de negen beste goochelaars van 
Nederland en België in het Amstel-
veens Poppentheater: Het Neder-
lands Kampioenschap goochelen 
voor kinderen. In elke goochelshow 
treden drie goochelaars op met 
spectaculaire en verbazingwekkende 
optredens. De tijden zijn 10.30 uur, 
13.00 uur en 15.00 uur. Hou je van 
magie en goochelen en wil je ook 
meebeslissen wie de beste is? Kom 
dan naar het Amstelveens Poppen-
theater. Na a�oop krijgen de bezoe-
kers een mooi pakketje trucjes mee 
om thuis te oefenen. Wie weet word 
jij later de beste. Voor iedereen vanaf 
5 jaar. Toegangskaart voor een 

goochelshow is 9 euro. De prijs voor 
twee goochelshows is 15 euro. 
Kaarten reserveren is verplicht en 
kan via de website: www.amstel-
veenspoppentheater.nl, per mail: 
info@amstelveenspoppentheater.nl 
of bel 020-6450439. 

Magische goochelshows in het 
Amstelveens Poppentheater

vergapen aan een kerstshow waar de 
nieuwste trends voor kerst 2021 
werden getoond. Natuurlijk was er 
ook werk van hun kunstenaars, schil-
derijen en bronzen beelden, te zien.

Volop kunst en ambacht
Er viel veel te genieten voor de 
bezoekers. Een groep kunstenaars uit 
Aalsmeer exposeerde hun werk bij 
Poldersport. Bar ’t Fort, dat in het 
unieke Fort De Kwakel is gesitueerd, 
kon men meerdere kunstenaars en 
hun werk vinden: aquarellen, (houts-
kool)tekeningen, fotogra�e, sieraden 
en van een Russische kunstenaar 
onder andere tapasborden van hout 
en epoxy. Ook de duo portretten uit 
het project ‘Dit Zijn Wij Uithoorn’ 
waren hier te zien. Geïnteresseerden 
konden zich bij Universal White Time 
Crystal Healing Praktijk informeren 
over kristalleggingen, healing op 
afstand, chakra-oliën en energetische 
huisreinigingen. Maar ook stonden er 
oude kunst en schilderijen. Bij Zorg-
boerderij Inner-Art vond men aqua-
rellen en werk dat cliënten hebben 
gemaakt. Verder kon men hier door 
de tuinen struinen en kinderen 
mochten de dieren bezoeken. Kera-
miek en schilderijen waren te 
ontdekken bij B&B, Kookstudio en 
Vergaderfaciliteit ‘In den Ossewaerd’. 
En er was de mogelijkheid om eens 
een blik te werpen in een professio-
nele keuken. Naast een veelheid aan 
kunstdisciplines, schilderijen, 
beelden, sieraden, raku keramiek en 
textielwerken, kwam men in een zee 
van bloemen en droogboeketten 
terecht als men over de drempel 
stapte bij Bloemsierkunst Christa 
Snoek.  Kortom een zeer geslaagd 
kunstweekeinde, op naar volgend 
jaar!

gegroeid. De bibliotheek wil met 
deze actie de stijgende lijn door-
zetten en Aalsmeerders en Kudel-
staarters uitnodigen om (opnieuw) 
kennis te maken met de bibliotheek 
in de Marktstraat. Met Open+ zijn de 
openingstijden verruimd: ook ’s 
ochtends vroeg, ’s avonds laat en op 
zondag is een bibliotheekbezoek 
mogelijk.
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Aalsmeer - Wat een geweldige 
Halloween-dag hebben de kinderen 

en het enthousiaste team van obs de 
Zuidooster afgelopen vrijdag 29 

Halloween op obs de Zuidooster
Team Zuidooster viert Halloween.

oktober gehad. Al om 7 uur in de 
ochtend was het team een spannend 
doolhof aan het in elkaar zetten in de 
speelzaal. Daar werden alle groepen 
die dag om de beurt verwacht om 
een spannend verhaal te horen, een 
Halloween-modeshow te lopen, te 
kruipen door het doolhof en uitein-
delijk te dansen in de Halloween 
danszaal.
Maar eerst werden alle kinderen 
ontvangen op het schoolplein door 
de ju�en en meesters. Er waren veel 
heksen bij en daarom werd de 
heksendans opgevoerd. Niet alleen 
de ju�en en meesters hadden zich 
verkleed, ook de leerlingen hadden 
veel aandacht besteed aan hun 
out�ts. In de pauze werden gezonde 
konijnenkeutels genuttigd. Al met al 
was het een heel geslaagd 
Halloween-feest voor iedereen.

Aalsmeer - Kinderboerderij Boeren-
vreugd kijkt terug op een geslaagde 
kabouterbingo.  Kinderen konden 
vier weken lang op zoek naar de 
kabouters die verstopt stonden in de 
speeltuin van de boerderij.
Dat de kinderen het leuk vonden om 
op kabouterjacht te gaan bleek wel 
uit het aantal deelnemers. Maar liefst 
376 kinderen deden mee. Uit alle 
ingeleverde bingobrie�es zijn 3 prijs-

winnaars getrokken. Boaz, Felice en 
Benthe hebben hun prijs opgehaald 
bij de kinderboerderij aan de 
Beethovenlaan.
Een bezoek brengen aan Boeren-
vreugd kan iedere dinsdag tot en 
met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur, 
zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. 
De toegang is gratis, maar een 
bijdrage in ‘spaarpot’ Beer wordt op 
prijs gesteld.

Boaz, Felice en Benthe winnaars 
kabouterbingo Boerenvreugd

Aalsmeer - Maandag 1 november 
was voor de kinderen van groep 3 
van De Zuidooster een spannende 
dag. Eindelijk naar het Poppenthe-
ater in Amstelveen. In de klas hadden 
de kinderen van te voren al gekeken 
naar een Powerpoint presentatie 
over poppenspellen door de tijd 
heen. Nu mochten de kinderen zelf 
naar het poppentheater. Om 10.00 

uur werd met auto’s vertrokken naar 
het Poppentheater. Daar zagen de 
kinderen, samen met de ouders, die 
hen gebracht hadden, de voorstel-
ling van mevrouw Kommer. De 
kinderen hebben genoten van de 
voorstelling. Rond 12.00 uur waren 
ze weer terug op school, waar nog 
gezellig met elkaar is nagepraat over 
de voorstelling. Het was top!

Zuidooster naar Poppentheater

Aalsmeer - Afgelopen maandagoch-
tend 1 november deden niet alleen 
de kinderen mee aan de les op basis-
school De Brug, maar zag je ook 
ouders in de klas zitten. De ouders 
waren welkom in de klas voor de 
Open Ouder Kanjerles. De ouders en 
kinderen deden samen met de leer-
kracht spelletjes en oefeningen van 
de Kanjertraining. Met de Kanjertrai-
ning leren kinderen op De Brug hoe 
je goed met elkaar omgaat en welke 

omgangsafspraken er met elkaar 
gemaakt zijn. Ze stappen met elkaar 
in de wereld van vertrouwen, waar 
iedereen goed met elkaar omgaat, je 
fouten mag maken en het weer kunt 
goedmaken. In groep 1-2B deden de 
kinderen en hun ouders bijvoorbeeld 
een boom in een storm na bij de 
oefening ‘riet in de wind’ en leek het 
wel herfst in de klas. Met de Kanjer-
training ervaarden ouders in elke klas 
zelf hoe het is om een Kanjer te zijn. 

Ouder Kanjerles op De Brug

Kudelstaart - Het moestuin seizoen 
loopt op zijn eind. De herfst heeft 
duidelijk zijn intrede gedaan en in de 
Smikkeltuin kunnen de boerenkool 
en spruitjes geoogst worden. De 
kinderen van groep zeven krijgen 
van de opa’s uitleg over hoe je 
spruitjes van de stam afplukt en dat 
je van boerenkool alleen het blad 
afrist, de nerven mogen naar de 
‘knijnen’. 
Het is een nuttige les, aan de pick-
nicktafel wordt hard gewerkt. Maar er 

is ook de nodige nieuwsgierigheid, 
wat gaat er nou toch met het omge-
ploegde land naast de schooltuin 
gebeuren? 
Dat wordt het grote zusje van de 
schooltuin: Voedselbos de Smikkel-
tuin. Toevallig ook met dezelfde 
naam. “Kijk maar  in de krant”, zegt 
opa. “Daar vind je het. Er is al genoeg 
over gepraat, dat hoef ik niet meer te 
vertellen.” Tot slot nog tip voor de 
jongelui. Kijk voor meer info op Insta-
gram: Voedselbos_Kudelstaart

Laatste oogst in de Smikkeltuin
Door Ben de Leur

Aalsmeer - AAS mocht afgelopen 
vrijdag twee nieuwe deelnemers 
verwelkomen, Naks, uit Amstelveen, 
en Robin. Ze werden meteen tegen 
elkaar ingedeeld tijdens deze zesde 
ronde van het jeugdschaken en 
lieten zien dat ze het spelletje 
snappen. Robin kreeg met zwart een 
mooie koningsaanval een streek het 
punt op. Robert speelde bedacht-
zaam tegen Merlijn en langzaam 
maar zeker werd de partij gewonnen. 
Luuk V speelde aanmerkelijk minder 
bedachtzaam en had zo maar in een 
vork kunnen lopen tegen Rink, maar 
die zag het niet. Dacht wel een pion 

te kunnen winnen, maar kreeg een 
aftrekschaak voor zijn kiezen dat een 
dame tegen een stuk kostte. Dat was 
even slikken, maar echte mannen 
huilen niet (schijnt het) en Rink 
speelde dapper verder, maar Luuk V 
bleef nu beter opletten en de over-
macht was te groot. Luuk B is goed in 
vorm en speelde Maks gedecideerd 
van het bord. Koploper Christiaan 
speelt rustig en nauwkeurig en 
ondanks dat Rune zijn best, deed was 
het niet genoeg en won Christiaan 
zijn partij en blijft daarmee de 
koploper. Als je wilt schaken en/of 
het spel beter wilt leren, kom dan 
vrijdagavond om 19.00 uur naar de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. 

Nieuwe deelnemers welkom bij 
jeugdschaken AAS 

Er is nog plaats genoeg bij het 
jeugdschaken. 

Wedstrijd na anderhalf jaar
Vrijdag 5 november speelt AAS B de 
eerste wedstrijd na anderhalf jaar. In 
welke vorm verkeren de Azen en 
idem de bezoekers, LSG C? Kijk voor 
meer informatie, uitslagen en de 
stand op: www.aas.leisb.nl

Kudelstaart - Zaterdag 30 oktober 
stond de inhaalwedstrijd die bepalend 
zou zijn of VZOD C2 kampioen zou 
worden of niet op het programma. De 
spanning was te snijden, want de korf-
ballers hadden vorige week een zeer 
onsportieve wedstrijd tegen Aurora/
DKV C2. Maar genoeg daarover. De 

wedstrijd tegen Madjoe C3 was een 
leuke wedstrijd met veel kansen. De 
scheidsrechter was Kees van Pelt, een 
scheidsrechter waar je van op aan kunt. 
Het was weer om lekker in de zaal te 
spelen, het regende pijpenstelen, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Het 
gejuich van ouders, familie en teamge-

Korfbal: VZOD C2 kampioen!

noot Jens deed het team goed. C2 was 
fel. In de eerste helft scoorde, na vele 
pogingen van Lola, Faya, Tibbe en 
Joep, Faya de 1-0 voorsprong. Na Faya 
liet Tibbe met 2-0 zien dat de C2 wel 
heel graag kampioen wil worden. De 
buien werden heviger, maar dat stopte 
Jasper en Sam niet. Samen met de hulp 
van Lieke en Babette scoorden zij 3-0 
en 4-0. In de tweede helft scoorde de 
tegenpartij al na zeven minuten een 
4-1, waarna Diya en Sam scoorden met 
5-1 en 6-1. Een tegenpunt volgde met 
6-2, waarna Tibbe VZOD aan de 7-2 
hielp. Uiteindelijk is de C2 kampioen 
geworden met 7-3! Één voor één 
kanjers, want je doet het niet alleen, je 
doet het met elkaar. Op het veld 
werden, evenals in de kantine na het 
overwinningslied, foto’s gemaakt. Ook 
kreeg een ieder een medaille met als 
klap op de vuurpijl een traktatie bij de 
Mac Donalds! Bij deze ook veel dank 
aan Shannon, Marlies en Justin, want 
waar zou de C2 zijn zonder deze vrijwil-
lige toppers!
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - De herfstvakantie zit er 
weer op en dat was zaterdag 30 
oktober duidelijk merkbaar op het 
complex van FC. Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan. Op veld 4 werd er 
om 10.15 uur afgetrapt tussen de 
teams van FCA JO14-2 tegen de 
JO14-2 van Legmeervogels uit 
Uithoorn. In de eerste helft was er 
nauwelijks krachtsverschil  tussen de 
teams. Omdat beide defensies prima 
stonden te verdedigen waren er 
weinig echte kansen om te scoren, 
totdat in de 31e minuut een 
Legmeervogels aanvaller met een 
afstandsschot het FCA doel onder 
vuur nam, het schot verraste FCA 
keeper Christan en de bal vloog 
tegen de FCA doeltouwen: 0-1. Kort 
na dit doelpunt �oot scheidsrechter 
Mujden voor de rust. Na de pauze 
kwamen de Legmeervogels spelers 
feller uit de kleedkamer. De FCA 
defensie kreeg veel Legmeervogels 
aanvallen te verwerken. In de 16e 
minuut wilde FCA keeper Christan 
een hoge bal in het doelgebied 
onderscheppen, maar een Legmeer-
vogels aanvaller was net iets sneller 
bij de bal en met een boog schoot de 
Legmeervogels aanvaller de bal over 

FCA keeper Christan in het doel: 0-2. 
De FCA boys probeerde steeds te 
blijven aanvallen, maar de Legmeer-
vogels defensie maakten alle FCA 
aanvallen onschadelijk. In de 24e 
minuut wisten de Legmeervogels 
aanvallers door de FCA defensie te 
breken en met een prachtig schot 
werd FCA keeper Christan verschalkt: 
0-3. In de laatste minuut van de 
wedstrijd werd FCA rechtsbuiten 
Bram L. weer de diepte ingestuurd, 
Bram trok de bal in het Legmeervo-
gels doelgebied waar FCA aanvaller 
Bram Hulsbos de bal op de panto�el 
nam en met een verwoestend schot 
de ere-tre�er liet aantekenen: 1-3. Na 
dit doelpunt �oot de goed leidende 
scheidsrechter Matthijs van Mujden 
voor het einde.

Voetbal: FCA JO14-2 verliest van 
een sterker Legmeervogels: 1-3

FCA speler Tobias laat zich niet zomaar 
van de bal afzetten. 
Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 30 
oktober mocht het jeugdige voetbal-
team van FC Aalsmeer aantreden 
tegen voetbalclub VVC uit Nieuw 

Vennep. Na een goede warming up 
en wat inschiet-oefeningen stond 
het gehele team op scherp.  Na wat 
goede voorbereidingen kwam Aals-

Voetbal: FCA geeft voorsprong 
uit handen, maar wint toch!

De voetballers van FCA: Pep, Siem, Dan, Duco, Mitch, Max, Valentijn en Lotte.

Aalsmeer - Wat een groot succes was 
het afgelopen zaterdag! Volleybalver-
eniging Oradi/Omnia organiseerde 
het allereerste King of the Court (2 
tegen 2) volleybaltoernooi voor de 
jeugd. Maar liefst 17 teams deden mee 
in de eerste groep en wat een plezier 
hadden de kids. In de  eerste groep 
kwamen de groepen 4, 5 en 6 in actie. 
In verschillende poules werd 
gestreden om de eerste plaats. Na drie 
rondes van 15 minuten mochten Pita-
ryan, de Worstenbroodjes, the Best en 
de Geitjes zich de beste van hun poule 
noemen! Daarna was het de beurt aan 
de jeugd uit groepen 7 en 8. De spel-
regels voor deze groep waren iets 
moeilijker dan die van de groep 
ervoor en dat was duidelijk te zien. 
Desondanks werd ook hier weer super 
enthousiast gespeeld en gestreden 
om de eerste plaats. Bij deze 22 teams 
waren uiteindelijk de Dino Smashes, 
de Smashende Chappers, de Gekken-
bekkentrekkers en de Brugkanjers 
nummer 1 van hun poule. De hele 
middag was de sporthal gevuld met 
enthousiaste kinderen en juichende 
ouders. Tijdens de pauzes werd er fruit 

en water aangeboden door JOGG die 
hiervoor met een speciale bak�ets 
naar de sporthal was gekomen. JOGG 
heeft als doel om jongeren bewust te 
laten eten en drinken. Bijvoorbeeld 
door water drinken aantrekkelijker te 
maken en te kiezen voor fruit in plaats 
van snoep. Wil je nog een keer 
meetrainen en dus vaker volleyballen 
bij Oradi/Omnia? Geef je dan op voor 
een proe�es. Deze lessen zijn op 
woensdagmiddag van 16.30 tot 17.45 
uur in sporthal de Waterlelie aan de 
Dreef. Aanmelden kan via de website 
van svomnia.nl of stuur een mailtje 
naar volleybal@svomnia.nl.

Volleybaltoernooi King of the 
Court een groot succes

Basisschool de Brug werd tijdens King of the Court vertegenwoordigd door drie  
teams uit verschillende groepen. De meiden van groep 6 werden eerste in hun poule 
en mochten zich Queen of the Court noemen!

meer al snel op een mooie voor-
sprong van 4-0 mede dankzij Max en 
Lotte. In het tweede kwart werd Aals-
meer wat overmoedig en hier pro�-
teerde VVC van. Het werd zelfs 
weereen spannende wedstrijd. Er 
werd gerust met 4-3. In het derde 
kwart was het Duco die de 5-4 
maakte, maar opnieuw wist VVC 
terug te komen en maakte de stand 
gelijk: 5-5. Na een korte time out 
wisten de FCA spelers wat zij 
moesten doen: Voetballen en scoren. 
En ja, daar was de 6-5 van Max! Maar 
opnieuw was het VVC die een goal 
kon maken: 6-6. Er leek geen einde 
aan deze strijd te komen toen het 
toch weer Max was die de eerste 
overwinning van het seizoen kon 
veiligstellen met een goal: 7-6.  Pep, 
Siem, Dan, Duco, Mitch, Max, Valen-
tijn en natuurlijk niet te vergeten 
Lotte hebben met z’n allen deze 
overwinning meer dan verdiend. 
Trainers Barry en Marc zijn heel trots 
op jullie!

Aalsmeer - Na 2 jaar mocht SV 
Omnia afgelopen zaterdag 30 
oktober weer haar eigen twirlwed-
strijd organiseren. Selina doet dit jaar 
mee met een nieuw onderdeel, 
namelijk 3 baton. Bij dit onderdeel 
worden, zoals de naam al doet 
vermoeden, maar liefst 3 batons in 
de lucht gehouden. Er zijn maar 
weinig twirlsters die zich aan dit 
onderdeel willen wagen, maar Selina 
gaat zo’n uitdaging niet uit de weg. 
Isa deed deze dag met maar liefst zes 
onderdelen mee, dan mag je jezelf 
een allrounder noemen. Ook Demi 
was al vroeg uit de veren om in de 
ochtend met twee onderdelen mee 
te doen. In de middag traden de 
overige leden van Omnia op. Maar 
liefst 17 meiden en twee teams lieten 
zien waar ze de afgelopen periode zo 
goed op hebben geoefend. In totaal 
waren er 37 optredens van Omnia te 
zien.  Else mocht in de middag het 
spits afbijten. Jedidja en Shania 
deden voor het eerst mee met het 
onderdeel 1 baton. Beiden plaatsten 

zich in de novice en mogen de 
volgende wedstrijd weer deelnemen. 
Bij het onderdeel super X strutting is 
de lichaamsbeweging belangrijker 
dan de baton, op de maat van de 
muziek laten de deelneemsters 
verschillende balletbewegingen zien. 
Demi, Isa en Danique lieten zien dat 
ze dit onderdeel behoorlijk onder de 
knie hebben. Mayke heeft de afge-
lopen periode te maken gehad met 
verschillende blessures. Langzaam 
komt ze weer terug op haar oude 
niveau en tijdens deze wedstrijd was 
dat zeker terug te zien. Wie ook een 
mooi niveau liet zien was Sanne, haar 
inzet werd zelfs beloond met een 
promotie op het onderdeel 2 baton. 
Bij dance neemt iedereen deel op 
zijn eigen muziek. Demi en Mireille 
lieten voor het eerst hun nieuwe 
dansact zien.  Ook Catharina, Yinthe 
en Fien lieten het publiek niet alleen 
genieten van de muziek, maar ook 
van hun prachtige pakjes, uitstraling 
en lenigheid.  Als je nog niet zo lang 
op twirlen zit of je doet nog niet zo 

Twirlster Shania van SV Omnia 
winnaar Joetsie bokaal!

vaak mee met wedstrijden, doe je 
mee met het onderdeel Kids Twirl. 
Op de Disney muziek van It’s a Small 
World laat je aan de jury zien dat je 
netjes op de maat kan marcheren en 
mag je een stukje dans laten zien. De 
jongste leden: Norah, Ilse, Sarah, 
Gitte, Yinthe en Catharina deden 
hieraan mee. En dat was genieten, 
niet alleen voor het publiek, maar 
ook voor de meiden zelf. Als laatste 
onderdeel stond de wedstrijd voor 
teams op het programma. Het 
ensemble C was niet compleet, waar-
door de routine iets moest worden 
aangepast. De meiden lieten zien dat 
ze snel kunnen schakelen en lieten 
een mooie routine zien. Ook de 
jongste meiden lieten dit Halloween 
weekend een spookachtig optreden 
aan de jury zien. Aan het eind van de 
wedstrijd konden alle scoresheets 
worden opgehaald bij de jury. De 
trainsters Valerie, Maaike en Eveline 
lieten aan de gehele groep zien hoe 
trots ze op hen zijn. Daarnaast stond 
er nog een belangrijk onderdeel te 
wachten, namelijk de uitreiking van 
de Joetsie bokaal. Joetsie is een fana-
tieke opa van een van de leden. Deze 
opa weet als geen ander dat veel 
inzet leidt tot geweldige resultaten. 
Afgelopen zaterdag werd de derde 
winnaar van de Joetsie bokaal 
bekend gemaakt. Na Danique en 
Yinthe ging de prijs deze keer naar 
Shania. Shania is net voor de corona 
periode begonnen met twirlen. Ze 
moest heel veel geduld hebben, veel 
trainen, maar nu mocht ze eindelijk 
meedoen aan de eerste wedstrijd en 
dat heeft ze heel goed gedaan!
Enthousiast geworden? Interesse 
gekregen in Twirlen? Kijk dan op de 
website www.svomnia.nl voor meer 
informatie of het aanvragen van een 
proe�es.

Zaterdag 6 november:
F.C. AALSMEER
Sv.Zandvoort 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Z.O.B. 3 - F.C.A. 2 12.30 u
Sv.Ouderkerk 3 - F.C.A. 4 12.15 u
F.C.A. 5 - United DAVO 2 14.30 u
Roda’23  5 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A. 7 - DEVO’58  4 12.00 u
Herta 3 - F.C.A. 8 14.15 u
vv. UNO 6 - F.C.A. 9 15.45 u
F.C.A. 35+1 - de Vecht 35+1 14.30 u

Vrouwen
F.C.A. V1 - Hoofddorp V1 14.30 u
Gazellen V1- F.C.A. V2 15.00 u
F.C.A. V3 - F.C. Haarlem V1 14.30 u
RKDES V1 - DSOV V2 13.00 u

S.C.W.
VVA/Spartaan 1 - S.C.W. 1 15.00 u
S.C.W. 2 - sv.RAP 3 11.00 u
Asv. Arsenal 7 - S.C.W. 3 11.30 u
Sv. Overbos 3 - S.C.W. 4 14.30 u
Sv. Overbos 5 - S.C.W. 5 14.30 u

Wedstrijden veldvoetbal SCW 45+1 - Rijnsburgseboys 14.30 u
Legm.vogels 023 - S.C.W. 023 14.30 u

Zondag 7 november:
F.C. AALSMEER
vv. Zwanenburg 1 - F.C.A. 1 14.00 u
DSOV 4 - F.C.A. 2 10.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - ZSGO/WMS 1 14.00 u
RKDES 2 - sv.Hillegom 4 11.00 u
RKDES 3 - Badhoevedorp 2 12.00 u
DSOV 6 - RKDES 4 10.30 u
DSS 023 1 - RKDES 023 1 13.15 u 
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Kudelstaart - Na een heerlijke 
herfstvakantie waarin er een beetje 
werd getraind en een beetje niet, 
staan de RKDES mannen en dame 
van de JO13-2 weer te popelen om 
een wedstrijd te spelen. Afgelopen 
zaterdag 30 oktober staan de Kudel-
staartse voetballers op de grasmat 
van Hoofddorp en wordt om half elf 
afgetrapt. DES is gelijk fel en binnen 
een paar minuten is er een grote 
kans voor Dirk! Kort daarna allemaal 
kleine kansjes, maar de bal wil er niet 
in. Langs de lijn worden inmiddels de 
parapluutjes uitgevouwen en 
worden de voetballers geprezen voor 
hun balbezit en mooi samenspel. De 
toeschouwers (en spelers) zijn dan 
ook een beetje verbluft als Hoofd-
dorp met 1-0 voor komt. Binnen 3 
minuten verruimen ze zelfs de voor-
sprong met nog een doelpunt (2-0). 
Hoe is het mogelijk? DES heeft 80% 
de bal in eigen beheer maar met 
twee counters van de tegenpartij 
staat ze gewoon achter. Gelukkig 

krult Daan de bal vlak voor rust 
prachtig in het doel (2-1) en druipt 
iedereen even naar binnen om iets te 
drinken. 
De rust heeft iedereen goed gedaan 
en vol goede moed wordt begonnen 
aan de tweede helft. Het duurt maar 
even en de kansen zijn er weer volop 
voor DES. Maar, steeds naast, over of 
tegen de keeper. Wat is het span-
nend! Er hangt, naast nog steeds die 
regenwolk, ook een doelpunt in de 
lucht en de blijdschap is dan ook 
enorm als Dani de gelijkmaker maakt 
(2-2)! Wat blijven ze hard werken en 
wat verdienen ze die overwinning. 
Hoofddorp staat ook heus wel lekker 
te ballen maar DES is gretiger, feller 
en soms nét even iets slimmer. Vijf 
minuten voor tijd valt het laatste 
doelpunt. Voor DES! Gijs van Kessel 
ziet zijn schot op doel in het net 
belanden (2-3) en het team is 
uitzinnig! Ook de meegereisde 
supporters laten zich horen. Dik 
verdiend deze winst!

Voetbal: Toch winst voor hard 
werkend RKDES JO13-2JM KORT

HOGE KAARTSCORES BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Drie kaarters boven 
de 5000 pnt afgelopen vrijdag 29 
oktober bij de kaartavond van 
buurtvereniging Hornmeer. Ook 
de winnaar van de poedelprijs 
had een hoge score. Op naar de 
zes duizend pnt, moet toch 
kunnen? De kaartavond is 
gewonnen door Mia Huijkman 
met 5374 pnt. Op twee Cor Knol 
met 5326 pnt en plaats drie voor 
Gerard Pouw met 5123 pnt. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Corrie 
Knol met 3939 pnt. Al met al was 
het weer een heel geslaagde 
avond. Komende vrijdag 5 
november staat weer koppel-
kaarten op het programma. 
Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Aanvang is 19.30 
uur, zaal open voor ko�e en 
inschrijving om 19.00 uur.

NICO EN RIET OP ÉÉN BIJ 
DE OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur een gezellige kaartmiddag 
voor 55+ers in Dorpshuis ’t 
Podium aan de Kudel-
staartseweg. Op donderdag 28 
oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Nico de Ron met 
5568 pnt en 1 mars, gevolgd 
door Yvonne van Schuilenburg 
met 5485 pnt en 3 marsen en 
Hans van Schuilenburg met 4889 
pnt en 2 marsen. Bij het jokeren 
(2 tafels) was de hoogste eer voor 
Riet Pothuizen met 232 pnt en de 
tweede plaats voor Ageeth Schil-
ders met 167 pnt. De ouderen-
soos zou graag nog nieuwe kaar-
ters verwelkomen. Zowel liefheb-
bers van klaverjassen als van 
jokeren zijn harte welkom. Ga 
eens kijken en speel een paar 
proefmiddagen mee. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met penningmeester 
Hans van Schuilenburg via 
06-12699009.

WINST JAN MEIJER BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Maandagavond 25 
oktober is er door leden van 
Allen Weerbaar weer gekaart in 
het Middelpunt. Er was een 
gezellige grote opkomst. Het 
kaarten ging bij de meesten heel 
goed. Er waren potten van 1900, 
2300 en zelfs van 2400 pnt. Daar 
tegenover staan natuurlijk lage 
potten, van 900, 750 en zelfs een 
pot van slechts 480 pnt. Na drie 
ronden volgde de uitslag. Deze 
keer waren acht personen in de 
5000 pnt geëindigd. De prijzen 
zijn uitgedeeld aan Jan Meijer 
met 5795 pnt, gevolgd door Paul 
Könst met 5501 pnt. Op drie en 
vier respectievelijk Tiny Buwalda 
en Gradus van Vuren met 5462 
en 5449 pnt. De poedelprijs was 
met slechts 3040 pnt voor Hein 
van Bemmelen. De volgende 
kaartavond is op maandag 8 
november in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. De 
deuren gaan open om 19.30 uur 
voor inschrijving en de eerste 
kaartronde start om 20.00 uur. 
De inleg is 1,50 euro per persoon. 
Kaartliefhebbers zijn welkom. 

KLAVERJASSEN BIJ DE GELUKSVOGELS
Kudelstaart - Iedereen is van harte welkom bij De Geluksvogels voor een 
gezellige klaverjasavond. Er wordt elke woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op 27 oktober is het klaver-
jassen gewonnen door Jan Raadschelders  met 5236 pnt, op twee Gerda 
Raadschelders met 5221 pnt en Arie Zethof werd derde met 5111 pnt. De 
poedelprijs was deze week voor Gerard Presser met 4187 pnt.

Kudelstaart - Voor de herfstvakantie 
is de eerste fase van de jeugdcompe-
titie voetbal afgesloten. RKDES 
JO13-1 eindigde in de middenmoot 
van de 1e klasse. Afgelopen zaterdag 
30 oktober ging de tweede fase van 
de competitie van start en was Roda 
’23 de tegenstander. Al snel werd 
duidelijk dat RKDES de bovenlig-
gende partij was, de wedstrijd 
speelde zich dan ook voornamelijk af 
op de helft van Roda. Na een kleine 
10 minuten was het Milan die het 
openingsdoelpunt voor zijn rekening 
nam. Niet lang daarna was het 
aanvoerder Joep die de score 
verdubbelde. Binnen 20 minuten 
hadden ook Mees, Pieter en 
nogmaals Milan een vinkje achter 
hun naam en was de score opge-
lopen naar 5-0. Bij het RKDES doel 
van Tygo bleef het rustig, mede door 
keer op keer goed ingrijpen van Jay 
en Jesse. Het blok op het middenveld 
met Montasar en Mees gaf Roda 
geen kans in de omschakeling. De 
laatste 10 minuten van de eerste 
helft ging het initiatief meer naar 
Roda. Gelukkig konden kleine Joep 
en Lars met hun snelheid de Roda 
counters in de kiem smoren. In de 

rust werd er afgesproken vooral 
scherp te blijven en Roda op een 
grote nederlaag te trakteren. Koud 
uit de kleedkamer was het rechts-
buiten Coen die de 6-0 aantekende, 
snel gevolgd door de derde tre�er 
van Milan na een prima assist van 
Joep. Vooral de snelheid van de 
aanvoerder is een belangrijk wapen, 
daardoor werd het al snel 8-0 met 
nog ruim een kwartier te gaan! Door 
niet goed uitverdedigen werd Roda 
de eretre�er gegund, maar de laatste 
fase van de wedstrijd werden de 
teugels weer strak aangetrokken 
door RKDES. Eerst was het Joep die 
z’n derde tre�er maakte. Daarna 
goochelde linksbuiten Saar zich door 
de Roda verdediging, maar werd 
hardhandig gestuit. De terechte 
penalty werd echter slap geschoten 
waardoor de score nog net de 
dubbele cijfers niet haalde. Het slot-
akkoord van Joep maakte aan die 
Roda-illusie een einde en op snelheid 
maakte hij heel beheerst zijn vierde 
doelpunt. Eindstand: 10-1 voor 
RKDES. Komend weekend een 
grotere uitdaging, dan wacht DIOS 
waar eerder dit seizoen nipt van 
werd verloren.

RKDES JO13-1 ‘trakteert’ Roda’23 
op een grote nederlaag: 10-1

Aalsmeer - Het is herfst. En dit was 
zichtbaar en voelbaar langs de kant 
van het veld afgelopen zondag 31 
oktober. Regen die de goedwillende 
200 koppen tellende toeschouwers 
uitdaagde om tot het einde te blijven 
kijken bij de voetbalderby tussen FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. 
Maar door een aantrekkelijke 
wedstrijd was dit uiteindelijk geen 
probleem. Dit te danken aan de twee 
teams die beide moeite bleven doen 
om met de overwinning aan de haal 
te gaan. Dat het uiteindelijk 1-1 bleef 
was gezien de gehele wedstrijd onte-
recht aan RKDES kant. In de eerste 
helft leek Aalsmeer geen zin te 
hebben om te voetballen. Van eigen 
helft loerde ze op de counter. Hier 
ging RKDES goed mee om en bleef 
het zoveel mogelijk moeite doen om 
te voetballen. Er werden zo ook 
kansen gecreëerd en in de tiende 
minuut was het dan ook raak door 
een goede aanval van de zijkant door 
Lennart Kok die de bal strak voorgaf 
waar Rick Verkuyl de inkomende bal 
kon afmaken (0-1). Aalsmeer kreeg 
vanuit de counter ook enkele kansen, 
maar miste de scherpte voor het 
doel. DES voetbalde beter en had het 
eigenlijk moeten afmaken in deze 

eerste helft maar de e�ectiviteit van 
afgelopen week was deze middag 
even niet aanwezig. Zo was het 
Lennart Kok van de zijkant die 
nogmaals strak voor kon geven aan 
Rick die in het zijnet schoot en kwam 
Indy ook gevaarlijk dicht bij de 
doelman, maar kon niet genoeg 
kracht zetten achter zijn inzet. Een 
afvallende bal kwam bij Mike v/d 
Bergen die lekker kon uithalen, maar 
de bal verslond in de verdediging 
van Aalsmeer. Ook Sven Boelsma kon 
hard uithalen rond de 16 meter, maar 
ook die bal werd gesmoord in de 
drukte en bij de keeper. Zo bleef het 
tot de rust 0-1. Aalsmeer moest nu 
wel komen en liet dit al in de eerste 
minuut zien met een grote kans waar 
DES nog thee zat te drinken in de 
kleedkamer, althans zo leek het. Aals-
meer kreeg meerdere serieuze 
kansen, maar maakte ze weer niet af. 
DES vergat in deze beginperiode van 
de tweede helft te voetballen en 
kwam maar moeilijk onder de Aals-
meerse druk vandaan. Vanaf de 70ste 
minuut kwam het voetbal weer terug 
waar Arnaud van Leeuwen een hele 
sterke wedstrijd speelde. Hij was 
diegene die samen met Roy 
Endhoven het voetbal verzorgde 

Voetbalderby FC Aalsmeer en 
RKDES eindigt gelijk: 1-1

Veel publiek was er afgelopen zondag 31 oktober bij de laatste zondagderby tussen 
F.C. Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. RKDES creëerde meer kansen, maar Aalsmeer 
had geluk. De voetbalwedstrijd eindigde gelijk: 1-1. Foto: www.kicksfotos.nl

voor RKDES. Hij bleef rustig aan de 
bal, creëerde ruimte en verdeelde het 
spel. Dat het bij 1-0 bleef mag een 
mirakel genoemd worden, want 
RKDES kreeg wel drie tot vier open 
kansen middels tre�ers van Rick 
Verkuyl en Indy van Koert. 
Maar de 1-1 hing in de lucht. Aals-
meer, die kansen voornamelijk uit 
vrije trappen en corners kon creëren, 
had een gelukje door een aanvaring 
van een speler met RKDES keeper 
Tijn Kraak. De losgelaten bal kon in 
het doel getikt worden. Aalsmeer 
werd zo op de 1-1 getrakteerd. 
Achteraf (maar ja, dat is dus achteraf ) 

had Tijn de bal beter weg kunnen 
stompen. De kansen bleven komen 
aan beide kanten waar DES wel weer 
heel dicht bij een doelpunt kwam 
door een goede loopactie van Amir 
el Hadji die goed op maat een 
voorzet kon geven aan Indy bij de 
eerste paal. Indy kon echter net de 
draai niet maken om de bal aan de 
binnenkant van de paal binnen te 
kunnen schieten. Eindstand: 1-1. 
RKDES ging uiteindelijk als verliezer 
van het veld, maar in de kantine van 
FC Aalsmeer is gezamenlijk toch nog 
een klein tevreden ‘derby’ feestje met 
livemuziek gevierd.
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Aalsmeer - De negende wedstrijd in 
de BeNe League hebben de handbal-
lers van Greenpark Aalsmeer (ook) 
winnend afgesloten. Afgelopen 
zaterdag 30 oktober was Tongeren de 
tegenstander in de ‘eigen’ Bloemhof. 
Tongeren wist nagenoeg gelijk na 
aanvang van de wedstrijd op 0-1 
voorsprong te komen. Het antwoord 
van Greenpark volgde snel: 1-1. 
Daarna kwam Aalsmeer op dreef en 
liet zich niet meer overrompelen. De 
teams waren wel aan elkaar gewaagd. 
Tongeren wist zelfs op gelijke hoogte 
te komen, maar het tandje erbij en 
het goed gecontroleerde spel leverde 

Greenpark een voorsprong op die 
niet meer uit handen werd gegeven. 
Met een stand van 17-14 voor Green-
park gingen de teams de rust in. Aals-
meer bleef ook in het tweede deel de 
betere ploeg en wist uiteindelijk met 
35-27 van Tongeren te winnen. 
Topscorers waren Donny Vink, Tim 
Bottinga en aanvoerder Samir 
Benghanem.

In top vier
Door deze winst behoudt Aalsmeer 
haar vierde plek in de BeNe League 
met 12 punten. Kembit Lions blijft 
aan kop (na winst op Atomix met 

Handbal: Weer winst voor Heren 
1 en 2 Greenpark Aalsmeer

Foto: www.kicksfotos.nl

39-36) met 17 punten. De nummer 
twee en drie stonden afgelopen 
zaterdag tegenover elkaar: Bocholt 
en Neerpelt. Het Belgische onder-
onsje werd gewonnen door Bocholt 
met 37-28 en hierdoor blijft het team 
stevig op plek twee staan met 16 
punten. Neerpelt bezet plaats drie 
met 13 punten. Komend weekend 
hebben de handballers vrij. De eerst-
volgende wedstrijd voor Greenpark is 
op zaterdag 13 november en dan 
komt Bocholt op bezoek in De 
Bloemhof. Ronde tien van de BeNe 
League begint om 19.15 uur. Een 
week later, op zondag 21 november, 
is Haacht in België de tegenstander 
van Aalsmeer in ronde elf. Aanvang is 
16.00 uur.

Heren 2 ongeslagen
Ook Heren 2 van Greenpark Aalsmeer 
heeft opnieuw gewonnen. Afgelopen 
zondag 31 oktober kwam GHV op 
bezoek in De Bloemhof. Met liefst 
37-23 werd GHV verslagen. Door deze 
winst behoudt Heren 2 haar onge-
slagen positie in de Eredivisie 2021-
2022. In deze competitie gaat Houten 
met 14 punten aan kop en staat Aals-
meer op twee met 12 punten. Op drie 
en vier Waalwijk en BFC met elk 11 
punten en op vijf Bevo HC2 met 10 
punten. Ook Heren 2 heeft een 
weekje rust. Op zaterdag 13 
november is EHC in Enschede de 
tegenstander van Greenpark 2. De 
wedstrijd begint om 20.40 uur.

Aalsmeer - Het Oceanus Triathlon 
Team heeft afgelopen zondag 31 
oktober de twaalfde plaats behaald 
op de Europese Kampioenschappen 
Mixed Relay voor teams in Alhandra 
in Portugal. De Mixed Relay is een 
Olympische format waarbij het 
Nederlandse team in Tokio de vierde 
plaats heeft behaald. Het format is 
een estafette over 250 meter 
zwemmen, 7 kilometer �etsen en 
1700 meter lopen, waarbij er geracet 
wordt in de volgorde: Dame, heer, 
dame, heer. 
Het team atleten van ZSC Oceanus 
bestond uit Elianne Huitema, Ian 
Pennekamp, Kimberley Groeneveld 
en Davy Heijsteeg en coaches John 
Heijsteeg en Ronald Stolk. Om 11.45 
uur klonk zondag het startschot 
waarna de eerste dames, waaronder 
Elianne, het ‘brakke’ water indoken 
voor hun eerste 250 meter 
zwemmen. In het water van 18 
graden en met de stromingen van eb 
en vloed draaiden de zwemmers om 
de plaatselijke haven heen om 
vervolgens de wetsuit te wisselen 
voor de �ets. Elianne Huitema 
wisselde zoals altijd erg snel en wist 
de aansluiting met de top 10 te 
behouden, zelfs na haar 7 kilometer 
�etsen en 1700 meter lopen wist ze 
als elfde Ian aan te tikken.
Ian Pennekamp (Nederlands 
Kampioen onder 23) wist zijn taak op 

zeer hoog niveau uit te voeren en 
met een geweldig looponderdeel 
werd het gat naar de tiende plaats 
verkleind. Nu was het de beurt aan 
Kimberley Groeneveld om het beste 
uit haar zelf te halen. Met grote 
gedrevenheid wist ze de elfde plek 
vast te houden tot aan de laatste 
honderd meter lopen en moest ze de 
sterke loopster net voor laten gaan 
bij de laatste wissel. Davy Heijsteeg 
wist net iets slimmer het water in te 
duiken en de juiste lijn te pakken in 
de stroming zodat hij naast zijn 
tegenstander kwam te liggen. Zij aan 
zij hebben ze het zwemonderdeel 
afgelegd. In de �ets achtervolging op 
het spekgladde natte parcours, 
vanwege het typische Nederlandse 
weer in Portugal, moest Davy de 
strijd om de elfde plaatst los laten. In 
de afsluitende onderdeel kon hij het 
gat niet meer dicht lopen en mocht 
hij als atleet van de ‘Paarse Brigade’ 
uit Aalsmeer de �nish passeren op 
een fantastische twaalfde plek bij de 
elite. “Het was een bijzonder en waar-
devolle ervaring om deel te mogen 
nemen aan deze Europese kampi-
oenschappen”, aldus het team en de 
coaches.
 Interesse in de triathlonsport (en wie 
vindt zwemmen, �etsen en lopen nu 
niet leuk)? Neem dan contact op met 
het Oceanus Triathlon Team via www.
oceanusaalsmeer.nl/triathlon.

Oceanus Triathlon Team 12e op 
Europese Kampioenschappen

Aalsmeer - Competitiewedstrijd 
nummer 6. De handbal dames van 
Green Park DS1 hebben een aantal 
lastige tegenstanders gehad, de 
komende weken moet het mogelijk 
zijn om punten bij elkaar te sprok-
kelen om lijfsbehoud in de eerste 
divisie te bewerkstelligen. Afgelopen 
zaterdag 30 oktober speelden de 
Greenpark dames tegen Foreholte. 
Misschien een eerste mogelijkheid 
om winst te boeken, maar dan moet 

het ook wel helemaal kloppen. 
Ondanks het feit dat de Heren 1 tege-
lijkertijd in Hal 1 spelen, kunnen de 
dames toch nog op wat eigen publiek 
rekenen. Aalsmeer heeft een zeer 
ongelukkige start. Aanvallend wil het 
niet helemaal vlotten en lopen de 
dames genadeloos tegen een aantal 
vlijmscherpe breaks aan. In een mum 
van tijd kijkt Aalsmeer tegen een 0-5 
achterstand aan. En dat na 10 
minuten. De eerste goal van Aalsmeer 

Handbal: Greenpark DS1 komt 
net te kort tegen Foreholte

Foto: Robert de Rooij

wordt dan ook met gejuich begroet. 
Het is best frustrerend. Zo graag 
willen, zo goed je best doen, maar het 
nodige beetje geluk zit er nog niet in. 
Toch zien de toeschouwers het spel 
langzaam kantelen, Aalsmeer komt 
beter in het spel, en puntje voor 
puntje wordt de achterstand inge-
lopen. De rust gaan de teams in met 
een 13-14 achterstand voor Aalsmeer. 
In de tweede helft pakt Aalsmeer 
door. Direct na het startsignaal wordt 
er druk gezet op de tegenstander en 
scoort Greenpark de gelijkmaker. Het 
voelt naar meer. Aalsmeer komt op 
voorsprong en kan zelfs verder 
uitlopen naar twee doelpunten. Maar 
dat is waar Foreholte de grens trekt, 
hier en niet verder. Met nog 10 
minuten te gaan is de stand 22-22 en 
dan gaat het toch mis. Aalsmeer loopt 
tegen een aantal tijdstra�en aan en 
dat helpt niet echt. Uiteindelijk kan 
Foreholte toch, enigszins ge�atteerd, 
de punten mee naar huis nemen met 
een overwinning van 24-29. Er blijft 
nog heel veel werk aan de winkel, 
maar wedstrijden als deze gaan een 
volgende keer gewonnen worden. 
Volgende week naar Breezand. Doel-
punten : Lisa Hölscher (7), Britney 
Fanger (6), Noël Reus (5), Robin Saha-
lessi (2), Mandy Seuren (2), Nanda 
Jansma (1) en Fleur Houtzager (1).

Aalsmeer - Met een 3-7 uitzege op De 
Volewijckers 1 heeft Bloemenlust 1 
hun leidende positie in de 3de klasse 
nog iets verder uitgebouwd. David 
Klaassen bleef wederom ongeslagen 
en won samen met Bart Spaargaren 
ook overtuigend het dubbelspel. Bart 
won twee enkelspelen en moest zich 
in de derde partij nipt gewonnen 
geven met 11-9 in de vijfde game. 
Johan Berk had een mindere avond 

en moest twee tegenstanders felici-
teren. Bloemenlust 2 won in de 
Bloemhof de ‘Westeinderplas-derby’ 
tegen Rijsenhout 1 met 7-3. Dirk Bies-
heuvel, Ed Couwenberg en invaller 
Horst Krassen wisten alle drie te 
winnen van Kees Spaargaren en Paul 
Clement. De partij tussen Ed en Paul 
was een ware thriller die door Ed pas 
in de vijfde game in zijn voordeel 
werd beslist met 14-12. Herintreedster 

Tafeltennis: Bloemenlust 1 
verstevigt koppositie

Marianne Foekens ging steeds beter 
spelen en won namens Rijsenhout 
alle drie haar enkelspelen. Met winst 
in het dubbelspel scoorden Ed en Dirk 
het zevende punt voor Bloemenlust 2. 
Op bezoek bij Het Nootwheer 10 in 
Purmerend sleepte Bloemenlust 3 een 
zwaar bevochte 5-5 puntendeling uit 
de strijd. Horst Krassen won twee 
enkelspelen en verloor de derde in vijf 
games. Philippe Monnier en Raymond 
Tessensohn wisten een tegenstander 
te verslaan en Horst en Philippe 
zorgden samen in het dubbelspel 
voor het belangrijke vijfde punt. 

Kudelstaart - Het schaken in Kudel-
staart zit weer in de lift.  Afgelopen 
donderdag  bonden maar liefst 14 
schakers de strijd met elkaar aan in 
het Dorpshuis. Naast de liefde voor 
het spelletje komt dat misschien ook 
doordat Jan van der Sluis een paar 
weken geleden rond 22 uur een 
rondje bitterballen geïntroduceerd 
heeft. En dat heeft navolging 
gevonden.
Afgelopen donderdag nam Wim 
Appelman de honneurs waar en hij 
werd direct beloond. Tegenstander 
Tom van der Zee kwam een stuk 
voor, maar nadat Wim de hele zaal op 
bitterballen had getrakteerd, gaf Tom 
al het materiaal en de partij weer 
genereus terug. Er werd de hele 
avond fel gestreden, geen enkele 
remise. Koen Beentjes had het moei-
lijk tegen Gerard van Beek, kwam een 
stuk achter tegen twee pionnen, 
maar wist in de tijdnoodfase Gerard 
toch te �essen. De langste partij was 
tussen Maarten de Jong en Peter 
Verschueren. Nadat hij een bitterbal 

had gepakt besloot Peter ook een 
pion te winnen, maar kreeg daarmee 
wel een langdurige aanval op zijn 
koning over zich heen en geheel 
tegen zijn gewoonte kwam hij zelfs 
in tijdnood. Maarten kwam 
gewonnen te staan, blunderde het 
echter weg, maar met nog maar een 
paar seconden op de klok zag Peter 
dit niet en gaf op. Waarmee de oude 
wijsheid in het schaken weer werd 
bevestigd: wie de een na laatste fout 
maakt, wint de partij. Goed voor de 
spanning in de competitie, waar 
Peter tot op heden huis hield zoals 
Ajax in de eredivisie doet!
Alle uitslagen: Mladen Cicek - Abdul 
Wasei: 1-0. Jan van der Sluis - Huup 
Joosten: 0-1. Maarten de Jong - Peter 
Verschueren: 1-0. Koen Beentjes - 
Gerard van Beek: 1-0. Jaap van 
Staaveren - Jan Mul: 1-0. Tom van der 
Zee - Wim Appelman: 0-1 en Jurgen 
van der Zwaard - Marco Hutters: 0-1.
Na 9 ronden staat Peter Verschueren 
nog bovenaan, maar de concurrentie 
kruipt dichterbij!

Schaken en bitterballen bij 
Schaakclub Westeinder
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Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was in de Proodijhal de vierde speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye. Met 
37 deelnemers was de opkomst 
uitstekend. Het werd de avond van 
Bak. Zijn slogan “I will be Ba(c)k” 
maakte hij dit keer helemaal waar. Na 
zes jaar won hij eindelijk weer een 
speelavond. In de tussentijd bereikte 
hij vijf keer de �nale, maar deze 
gingen allen jammerlijk verloren, 
waaronder een keer tegen Danny de 
Hartog. Danny bereikte deze avond 
voor de elfde keer ooit de �nale, maar 
wist dit keer Bak niet te verslaan. 

Danny bleef zodoende op vijf speel-
avond overwinningen steken, terwijl 
bij Bak de teller opliep tot maar liefst 
24 zeges. Daan Broekhuizen won de 
vorige twee speelavonden, maar 
werd door Bak met mooie uitgooien 
uit de �nale gehouden. Raymond van 
de Weiden was het seizoen al uitste-
kend begonnen, nu bereikte hij knap 
de halve �nale. Dennis Elderenbosch 
en John Guldemond kwamen ook tot 
dit stadium, maar dan in het tweede 
niveau. Tjitte Miedema bereikte de 
�nale, maar de overwinning ging 
naar Tim van de Poel. Tim verloor op 

Darten: Bak wint na zes jaar 
weer speelavond bij Poel’s Eye

Vier �nalisten bij Poel’s Eye. Van links naar rechts: Tim, Bak, Danny en Tjitte.

het tweede niveau pas één keer een 
�nale en won maar liefst elf keer. 
Rene Kruit had met 128 de hoogste 
uitgooi van de avond. Ook liet hij het 
rad van het spel ‘de Mystery Out’ 
stoppen op 110, een eerder door 
Remy van Groeningen gegooide 
�nish. Tibor Hogervorst mocht voor 
het eerst ooit gooien bij het spel ‘de 
Triple Pot’, maar hij had helaas geen 
succes.

Blind Koppel toernooi
Volgende week zaterdag 13 
november is het Blind Koppel toer-
nooi, dit is altijd een uitermate 
gezellig toernooi. Bij dit toernooi 
heeft niemand een vaste dart maat / 
partner, maar wordt elke speelronde 
opnieuw geloot wie met en tegen 
elkaar darten. Na vier wedstrijd 
ronden wordt de stand opgemaakt 
en gaan er 16 darters naar zowel de 
winnaar als de verliezerronde. Ook in 
het knock out systeem herhaalt de 
darters carrousel zich tot er uiteinde-
lijk twee winnaars per ronde over 
blijven. Jong, oud, man en vrouw zijn 
van harte welkom. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen. De 
Poel’s Eye is laagdrempelig en 
geschikt voor alle niveaus. Deelname 
is geheel vrijblijvend. De inschrijving 
sluit om 19.30 uur, deelname kost 4 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poelseye.nl 
is nog meer informatie te vinden. 

Aalsmeer - Ter voorbereiding op het 
eigen koppeltoernooi van zaterdag 6 
november werd er op donderdag 28 
oktober nog een competitiewedstrijd 
gespeeld door de leden van Sjoel-
club Aalsmeer met twee gastspeel-
sters uit Langeraar. De score van 148 
werd dit keer alleen gegooid door 
Petra Houweling en Cock Tukker. 
Theo van Leijden kwam met een 147 
nog het dichtst in de buurt. Petra 
Houweling werd ook de winnaar van 
de Hoofdklasse deze avond met 17 
punten, voor Albert Geleijn en Tiny 
Amsing, beiden met 14 punten. In de 
A-Klasse scoorde Marja Springin’t-
Veld met 19 punten het hoogst. Theo 
van Leijden en Elisa de Jong volgden 
op geringe afstand. In de B-Klasse 
werden de hoogste punten van de 
avond behaald. Zowel Mirjam van 
den Berg (1e) als Wijnand Springin’t-
Veld (2e) scoorden 22 punten. 
Mahjan Yari werd 3e met 16 punten, 
maar behoudt de leiding in het 
tussenklassement.

Koppeltoernooi en NK
Op zaterdag 6 november vanaf 10.30 
uur begint het 40e Koppeltoernooi 

van Sjoelclub Aalsmeer met een 
grote verloting en 4 Zweedse deelne-
mers. Op zaterdag 20 november is 
het NK Koppel in Barneveld. De 
volgende competitieavond is op de 
donderdag 11 november en begint 
om 19.30 uur in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Nieuwe leden zijn 
welkom, na aanmelding via de 
website. Zie voor uitslagen en infor-
matie ook de website van Sjoelclub 
Aalsmeer www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Hoogste score bij sjoelavond 
voor Marja Springin’t Veld

Petra Houweling en Cock Tukker, 
beiden 148 gegooid tijdens 
competitieavond.

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - FC Aalsmeer (zat.) heeft 
de voetbalwedstrijd tegen E.D.O. uit 
Haarlem afgelopen 30 oktober met 
liefst 6-0 gewonnen. Een prachtige-
overwinning! Een moeizame 1-0 
voorsprong met de rust was te 
weinig. De vele kansen tegen het 
zeer verdedigende E.D.O. werden 
niet benut. Vooral de langzame 
opbouw speelde E.D.O. in de kaart. 
Alleen spits Tom Reinhard van E.D.O. 
stond eenzaam op de middenstip 
om een vaak onmogelijke bal af te 
wachten. De tweede helft gaf meer 
vuurwerk en eindigde in een grote 
6-0 overwinning. Op een kletsnatte 
zaterdagmiddag voor een kleine 
tweehonderd toeschouwers was het 
al duidelijk wat de bedoeling van het 
bezoekende E.D.O. was en dat was 
‘verdedigen’! FC Aalsmeer mocht 
komen en was dan ook vanaf de 
eerste minuut voor het doel van 
E.D.O. aanwezig. De eerste doelrijke 
kans was in de zesde minuut. Op een 
voorzet van Daan Vaneman komt 
Axel Wendt iets te kort om te scoren. 
Ook de kans van Mike Dam in de 
tiende minuut met een kopbal trof 
geen doel. Doelman Branco Uiten-
daal van E.D.O. moest in de 16e 
minuut gestrekt naar de hoek op een 
inzet van Calvin Valies. Altijd zat er 
wel een been in de weg zoals in de 
21ste minuut toen uit een corner de 
bal tweemaal van de lijn werd 
gehaald. Een vrije trap in de 25ste 
minuut van Aalsmeer bracht een 
waar bombardement op het doel van 
E.D.O. teweeg, maar elke inzet werd 
weer geretourneerd. Zelfs vrij voor 
open doel in de 28ste minuut schoot 
Arie de Vreugd hoog over. Eindelijk in 
de 40ste minuut kwam de 1-0. Een 
corner van Christo� Dias werd na een 
omhaal van Mike Dam door Mark 
Rutgers voor het doel gekopt en 
vervolgens door Arie de Vreugd inge-
kopt: 1-0. En was de verdiende voor-
sprong voor de rust bereikt. De 

tweede helft begon Aalsmeer waar 
het was geëindigd in de eerste helft: 
met aanvallen. E.D.O. wist niet meer 
waar ze het zoeken moesten. Alle 
ballen werden lukraak weggeschoten 
en eindigden altijd weer bij een Aals-
meer speler. Een subtiel balletje van 
Thierry van der Kooye op Calvin 
Valies in de 51ste minuut eindigde 
als een streep in de benedenhoek: 
2-0. De ban was gebroken. Een 
penalty in de 57ste minuut voor Aals-
meer (Christo� Dias ten val gebracht 
in de 16 meter) werd door Thierry 
van der Kooye op zijn eigen wijze 
genomen. Keeper Uitendaal was 
kansloos: 3-0. Wissels 61ste minuut: 
Mark Ruessink voor Thomas Harte en 
Rachid Yaghmouri voor Mike Dam. 
Koud in het veld was het Mark Rues-
sink die in de 62ste minuut zijn schot 
op doel via een been achter de 
verbouwereerde doelman zag 
belanden: 4-0. De show was 
begonnen. De ene na de andere 
aanval op het doel van E.D.O. was 
een lust voor het oog. Zoals de uitge-
speelde kans in de 68ste minuut 
waaraan eerst Calvin Valies en toen 
Christo� Dias aan mee werkten en in 
laatste instantie Thierry van der 
Kooye de bal achter Branco Uitendaal 
plaatste: 5-0. FC Aalsmeer liet in deze 
periode zien wat het in huis heeft en 
dat is niet weinig. Wissels 73ste 
minuut: Stefan de Bruin voor Diede-
rick Hoogerwaard en Marten Baarse 
voor Daan Vaneman. Het werd nog 
6-0 in de 78ste minuut. Op aangeven 
van Thierry van der Kooye maakt 
Calvin Valies het knap af. Er valt op de 
uitslag niets af te dingen, gezien de 
kansen misschien te weinig, maar het 
spel wordt iedere week beter. Ted 
Verdonkschot was dan ook een 
tevreden trainer na a�oop. 
Aanstaande zaterdag 6 november 
speelt FC Aalsmeer (zat.) uit tegen 
S.V. Zandvoort. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. Locatie S.V. Zandvoort, 
Duintjesveldweg 7, 2041 TZ 
Zandvoort. 

Voetbalshow FC Aalsmeer (zat.) 
tegen E.D.O. Haarlem: 6-0

Aalsmeer – De AVA-atleten Gerard 
Albers en Tetsuro Nishida hebben op 
zondag 24 oktober sterk gelopen in 
de Rotterdam Marathon. Gerard 
Albers, sinds ruim een jaar uitkomend 
in de categorie 70+, heeft inmiddels 
bijna 50 marathons gelopen. Dit 
trouwe AVA-lid (bijna 37 jaar) doet er 
tegenwoordig iets langer over dan in 
de tijd dat hij nog de vliegende post-
bode werd genoemd en onder de 3 
uur liep. Maar op het �nishen op zich, 
zeker na een krampaanval na 33 kilo-
meter, mag Geard al heel trots zijn. 

Omdat hij de eerste AVA-er is die 
boven de 70 jaar de marathon heeft 
afgelegd, betekent zijn 4:41:28 een 
clubrecord masters 70+. Tetsuro 
Nishida wilde dolgraag zijn persoon-
lijk record over de 42 kilometer en 195 
meter verbeteren van 3 uur en 2 
minuten naar onder de magische 
grens van 3 uur. Daarom koos hij er 
voor om de sub 3-uur groep te volgen, 
met 4 pacemakers en in de eerste kilo-
meters zo’n 30 volgers. Tets kon als 
een van de vijf de groep tot de �nish 
volgen. Na een kleine dip na 35 kilo-

AVA-atleten lopen sterk in 
Rotterdam Marathon

15 Jaar Vrouwen Badmintonclub 
Slagvaardig gevierd met lunch

Aalsmeer - Eindelijk kon de Vrouwen 
Badmintonclub Slagvaardig haar 
jubileum vieren. Sinds 2006 komen 
de dames wekelijks bijeen voor een 
sportief uurtje. Al 15 jaar, dus een 
feestje waard. Nadat de dames ’s 
morgens nog hadden gespeeld in de 
Proosdijhal werd er door de 22 leden 
gezamenlijk geluncht. Er werd 
geproost op het 15-jarig bestaan en 
heerlijk gegeten en bijgepraat. Na 
a�oop kregen de leden een rode 
Fairtrade roos met een jubileum-
kaartje. Uiteraard gaan de dames 
verder spelen de komende weken en 
hopen dat dit tot het einde van het 
seizoen kan, ondanks de toename 
van het aantal corona besmettingen.

meter, herpakte Tets zich weer in de 
laatste fase zodat zijn droom werke-
lijkheid werd: hij �nishte bij 2:59:29! 

Gerard Albers op de Coolsingel op 
weg naar de �nish. Foto: Bjorn Paree

Aalsmeer - Met maar liefst elf man in 
de gelederen speelde BV Aalsmeer U16 
afgelopen zondag thuis in de Proos-
dijhal verdienstelijk tegen de basketbal-
lers van Gaasperdam Warriors. Het werd 
een wedstrijd met twee gezichten. 
Aalsmeer speelde bij vlagen prima, 
maar soms ook slordig en te gehaast. 
Gaasperdam kwam dan ook op voor-

sprong. Maar Aalsmeer herstelde en 
wist uiteindelijk de winst te pakken. Van 
de vijf wedstrijden zijn er nu vier 
gewonnen en Aalsmeer deelt daarmee 
de koppositie met vier andere teams. 
Aankomende zondag 7 november 
wordt afgereisd naar Overveen waar de 
jongens van de U16 tegen medekop-
loper KTC zullen spelen.

Basketballers U16 gedeeld aan kop in de competitie
Basket Stars
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil jij 
ook eens beleven hoe basketbal eraan 
toe gaat, maar niet direct lid worden? 
Kom dan op zaterdagochtend om 9.00 
uur naar Basket Stars in sporthal De 
Waterlelie. Meer informatie is te vinden 
op www.bvaalsmeer.nl onder Basket 
Stars.
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