
De keelzijde, manschapsverblij-
ven en de poterne worden geres-
taureerd en teruggebracht naar 
de historische setting. De contou-
ren van de oorspronkelijke dijkli-
chamen worden hersteld en de 
benodigde parkeercapaciteit on-
dergronds weggewerkt. Dit is 
conform de afspraken in de Ten-
der en past binnen de vastgestel-
de Recreatie en Toerisme agenda.

Ruimtelijke plannen
Voor de restauratie en renovatie is 

een omgevingsvergunning mid-
dels een uitgebreide procedure 
nodig. Ter voorbereiding hierop 
heeft op maandag 10 september 
een vooroverleg plaatsgevonden 
op locatie, waarbij de initiatiefne-
mers, de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed, de gemeentelijke 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(welstand en erfgoed) en het Li-
nie Expert Team (LET) van de pro-
vincie Utrecht en Noord-Holland 
aanwezig waren. Na een uitge-
breide toelichting op de plannen 

en rondleiding op het fort wa-
ren de drie belangrijkste advies-
instanties op gebied van erfgoed 
en cultuurhistorie, op hoofdlij-
nen akkoord met de voorgestel-
de plannen.

Bestemmingsplan 
Momenteel wordt gewerkt aan 
de voorontwerpfase van het be-
stemmingsplan Uiterweg-Pla-
soevers, waarbinnen het Fort Ku-
delstaart gelegen is. Naar ver-
wachting wordt deze nog dit jaar 
ter inzage gelegd. In dit vooront-
werp wordt de voorgenomen 
ontwikkeling van het Fort mee-
genomen, zodat de mogelijk-
heid bestaat om hier in deze fa-
se al een inspraakreacties op te 
geven. De verwachting is dat het 
bestemmingsplan in de loop van 
2019 ter vaststelling wordt aan-
geboden aan de gemeenteraad. 
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Aalsmeer - De concrete plannen en ambities van Zeilfort Ku-
delstaart krijgen inmiddels vorm. Zeilfort BV gaat het Fort Ku-
delstaart revitaliseren tot een watersportfort inclusief horeca en 
hotelverblijf. Gedragen door de historische context vormen zei-
len en verblijven de verbindende elementen van het fort. Ook 
gaan de eigenaren het forteiland permanent openstellen voor 
publiek en evenementen van culturele en sportieve aard. Zij gaan 
het fort en de buitenruimte in originele staat terugbrengen en 
duurzaam behouden voor de toekomst. 
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Omgeving Aalsmeer Oost

Plannen en ambities voor Zeilfort 
Kudelstaart krijgen vorm

Advies aan huis over brandveiligheid
Brandweer Amstelland 
deelt rookmelders uit
Aalsmeer - In het kader van de 
week van de Veiligheid gaan me-
dewerkers van Brandweer Am-
sterdam-Amstelland in oktober 
de huizen langs in Aalsmeer om 
bewoners advies te geven over 
brandveiligheid en om gratis 
rookmelders op te hangen. Ze be-
zoeken Aalsmeer-Oost, met na-
me de Koningsbuurt. Bij de huis-
bezoeken krijgen de bewoners 
persoonlijk advies van de brand-
weer over bijvoorbeeld vlucht-
routes en wat te doen bij vlam 
in de pan. De rookmelders wor-
den direct geplaatst op de juiste 
plek(ken) in de woning. De wo-
ningbezoeken vinden plaats op 
de donderdagen 4, 11 en 18 okto-
ber en zijn onderdeel van een lan-
delijke aanpak van de brandweer 
om meer aan voorlichting en pre-
ventie te doen. Dit heet Brandvei-
lig Leven. Voorkomen is immers 
beter dan genezen. 

Maak een afspraak
De brandweer is zichtbaar in de 
wijk aanwezig en gaat van deur 
tot deur, maar u kunt ook een af-
spraak maken. Bent u geïnteres-

seerd? Neem dan contact op met 
de brandweer via 020-5556000 
om een bezoek in te plannen. De 
adviseurs verschijnen in brand-
weeruniform, met een rode tas 
en kunnen zich legitimeren. 
Bij brand zijn de eerste drie minu-
ten cruciaal. Dan kunt u de brand 
nog klein houden of op tijd weg-
komen. Kijk voor tips over brand-
veilig leven op: www.brandweer.
nl/ons-werk/brandveilig-leven.

Veel schade na 
aanrijding 

Aalsmeer - Op zondag 23 
september om zeven uur in 
de avond heeft op de Oos-
teinderweg een aanrijding 
plaatsgevonden tussen twee 
auto’s. Een 33-jarige bestuur-
der uit Amstelveen wilde van-
af een groot parkeerterrein 
linksaf de weg opdraaien. Op 
het moment dat hij de weg 
opreed hoorde hij een har-
de klap. Hier schrok hij enorm 
van en gaf een draai naar links 
aan zijn stuur. De auto kwam 
tot stilstand tegen het fi et-
senrek van een hotel. De au-
to van de man raakte zwaar 
beschadigd en moest wegge-
sleept worden. De harde klap 
was de auto van een 31-jari-
ge man uit Uithoorn. Zijn wa-
gen liep lichte schade op. Er 
is niemand gewond geraakt. 
De politie doet onderzoek. 
De man uit Amstelveen heeft 
verklaard slecht zicht te heb-
ben gehad door een boom en 
borden aan de weg.

iPad op straat 
gevonden

Aalsmeer - Op dinsdag 25 sep-
tember is in de ochtend op de 
Kudelstaartseweg een iPad ge-
vonden. De vinder en de politie 
denken dat de iPad eigendom is 
van een bedrijf of een instelling. 
De tablet heeft een zwarte case 
als hoes. De eigenaar kan zich 

melden bij de gemeente, de iPad 
is door de politie hier naartoe ge-
bracht. Sowieso dienen gevon-
den voorwerpen in het gemeen-
tehuis afgegeven te worden. De 
voorkeur wordt gegeven aan 
het thuis bewaren van het voor-
werp en melding doen via www.
verlorenengevonden.nl. Op de-
ze website kan natuurlijk ook ge-
keken worden of verloren eigen-
dom wellicht gevonden zijn.

Monteur
gezocht

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
Ben jij onze nieuwe collega?

Wethouder van Duijn: “Het college wil maatwerk”
Inwoners denken enthousiast mee 
over ontwerp Waterfront Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond 24 september hebben in-
woners goede ideeën ingebracht 
tijdens de ontwerpsessie voor 
het Waterfront. Er werd enthou-
siast op plattegronden gepuzzeld 
en getekend. Uit alle ingebrach-
te ideeën wordt uiteindelijk een 
voorkeursvariant ontwikkeld. 
Het surfeiland is een populaire 
plek aan de Westeinderplassen. 
Je kunt er lekker zwemmen, sur-
fen, suppen of gewoon relaxen 
aan het strand. De gemeente wil 
dit gebied samen met inwoners 
nog aantrekkelijker maken en tot 
een écht waterfront ontwikkelen. 
Project-wethouder Robbert Jan 
van Duijn: “Er is nog geen uitge-
werkt idee of concept voor het 
Waterfront, want het is nadruk-
kelijk de bedoeling om een ont-
werp samen met inwoners te ma-

ken. Het college wil deze werkwij-
ze ook bij andere projecten inzet-
ten. Wij willen daarbij zoveel mo-
gelijk verschillende inwoners-
groepen betrekken. Door op ver-
schillende manieren inwoners te 
benaderen hopen we dit zo ef-
fectief mogelijk te doen. Jongere 
inwoners zullen eerder geneigd 
zijn om via digitale wegen mee te 
doen. De traditionele bijeenkom-
sten zullen weer andere groepen 
inwoners trekken. Het college 
wil maatwerk bieden om alle in-
woners in Aalsmeer mee te laten 
denken en doen.” 

Website, swipen en facebook
Op 28 augustus jl. vond het 
beach-event plaats. Hier konden 
recreanten op het surfeiland ter 
plaatste hun ideeën meegeven 
voor de ontwikkeling van het Wa-

terfront. Daarnaast is de websi-
te www.aalsmeerwaterfront.nl al 
ruim 10.000 keer bezocht. Ook 
geven inwoners via de ‘swipocra-
tie’ app digitaal al swipent hun 
voorkeursbeelden aan en via fl y-
eracties en Facebook worden in-
woners ook betrokken bij het 
project Waterfront Aalsmeer.

Inbreng nog mogelijk
Alle input, ideeën en aandachts-
punten leiden gezamenlijk tot 
een voorontwerp met varianten 
waaruit de beste wordt gekozen. 
Die voorkeursvariant wordt daar-
na verder uitgewerkt. Inwoners 
worden nog steeds van harte uit-
genodigd om via de app of web-
site www.aalsmeerwaterfront.nl 
een inbreng leveren voor de re-
alisatie van een aantrekkelijk wa-
terfront.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen buiten de openingstijden, 
tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 
tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, 
tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, 
tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

byoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. W.J. 
van der Linde uit Barneveld en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk, 
gez.dienst in CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.   

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering, 
N. Kuiper. Zondag om 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. 
Klein koor en om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof in Kar-
melkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Mgr. 
Dr. Dirk Jan Schoon, bisschop 
van Haarlem. Organist: Bram 
Biersteker. Lezingen: Lisette 
Visser-Moleman. Roemeens-
orthodoxe Parochie: Zondag 
9u. Utrenia en 1030u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father 
petru.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
dhr. E. Kramer uit Aalsmeer. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met Martijn 
Piet.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwe-
zig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u 

Dienst met br. Hugo van Ou-
denallen. Collecte: Run for 
freedom. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Gemeente-
dag. Voorganger: ds. M. Ver-
meij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. G.H. de Ruiter (Avond-
maalsviering). Organist: J. Piet. 
In Zorgcentrum dienst met 
dhr. D.W. Vollmuller. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. J.  Haeck uit 
Zeist. Organist: Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Jan Pool. Ba-

 Zondag 30 september

wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Start 1 oktober 
om 20u. met evang. Jacques 
Brunt.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 2 
oktober met Peter Slagter over 
het Johannes Evangelie.

Nieuwe locatie voor het 
Financieel café Aalsmeer
Aalsmeer - Het Financieel café 
Aalsmeer heeft een nieuwe loca-
tie! Vanaf 11 oktober gaat het Fi-
nancieel café Aalsmeer plaatsvin-
den in de heropende Oude Vei-
ling in de Marktstraat en wordt 
onderdeel van het Infopunt 
Aalsmeer. 
Bij het Financieel café kunnen in-
woners terecht voor vragen op fi-
nancieel gebied, zoals budgetad-
vies, hulp bij formulieren, brie-
ven, vragen over inkomensvoor-
zieningen, digitale hulp (gebruik 
DigiD of Berichtenbox) bellen 
met een instantie of Ik word 18 
jaar en nu? De vrijwilligers geven 
gratis informatie en advies en pri-

vacy is gewaarborgd. Inwoners 
kunnen zonder afspraak binnen-
lopen, elke tweede donderdag 
van de maand bij het Infopunt 
Aalsmeer van 15.30 tot 17.30 uur 
. Het eerstvolgende Financieel ca-
fé is op 11 oktober. Op de derde 
dinsdag van de maand wordt het 
Financieel café gehouden bij het 
Infopunt Kudelstaart van 12.30 
tot 14.30 uur Place2bieb aan de 
Graaf Willemlaan 1. De eerstvol-
gende is op 16 oktober. Voor vra-
gen over het Financieel café kan 
contact opgenomen worden via 
020-543 0430. Het Financieel café 
is een initiatief van Participe Am-
stelland, Humanitas en Dock.

o fie in de pil
Kudelstaart-  Op woensdag 3 ok-
tober houdt de SOW gemeen-
te haar  maandelijkse koffie-in-
loop in gebouw de Spil aan de 
Spilstraat 5, zijstraat van de Bil-
derdammerweg. De aanvang is  
10.00 uur. Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis. Koffie en 
thee staan klaar. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrij-
ven aan zieke mensen of om een 
gesprek van mens tot mens te 
hebben. U/jij  komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Doe mee met 
acrale dansen

Aalsmeer - Sacrale dansen zijn 
meestal op eenvoudige choreo-
grafieën waarbij herhaling van be-
wegingen essentieel is om tot me-
ditatie te kunnen komen. Na het 
succes van vorig seizoen start een 
nieuw cursus bij de Doopsgezin-
de Gemeente en iedereen is wel-
kom. Zin om samen met anderen 
onder leiding van Marleen Ritze-
ma een bijzondere dansvorm te 
ervaren? Deze kringdans is bij-
zonder toegankelijk, doch verdie-
pend. Meestal zijn de handen van 
de deelnemers met elkaar verbon-
den en de dansen kunnen wor-
den gedaan in een groep van 4 

Ontmoeting 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 3 oktober 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting bij de Oost-Inn. 
Even wat bijpraten of er gewoon 
zijn. Op en top gezelligheid onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee. Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk 
op de website www.oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Abraham Frank trotseert 
storm in Aalsmeer
Aalsmeer -  Vrijdag 21 september 
trotseerde Abraham Frank Rinkel, 
van boekhoudkantoor Maarse & 
Rinkel, de storm die ook langs de 
Witteweg raasde. 
Met behulp van veel touwen en 
zelfs een auto werd de vier meter 
hoge Abraham met moeite in be-
dwang gehouden. 

De Abraham, die door personeel 
voor het moderne kantoorpand 
was geplaatst, was prominent 
zichtbaar vanaf de Burgemeester 
Kasteleinweg. 
De kersverse Abraham Frank ont-
ving dan ook vele positieve reac-
ties en felicitaties voor zijn vijftig-
ste verjaardag.

Handwerken in 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Woensdag 3 okto-
ber staat om 10.00 uur weer in de 
Ontmoetingskerk de koffie en de 
thee weer klaar. Neem een brei-
werk, haken  patchwork of andere 
hobby mee. Ook zonder dat, wel-
kom hoor. Heb je leuke patronen 
of iets gemaakt? Neem het mee!  
Naast handwerken is het zeker  
fijn zo  mensen te ontmoeten die 
nog nooit eerder zijn geweest. 
Daarom iedereen uit Rijsenhout 
is hartelijk welkom. Voor meer in-
lichtingen kan contact opgeno-
men worden met Adrie van Limpt 
via 0297-320799 of met Gre Tuin-
stra via 0297- 331545.

Ba el o fie 
met taart

Aalsmeer - De Stichting Fede-
li bestaat 5 jaar en dit jubileum 
wordt gevierd met een gezellig 
feest. Op woensdag 3 oktober is 
er daarom babbelkoffie mét taart 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. De babbelkoffie start om 
10.00 uur en duurt tot rond 12.00 
uur. Iedereen is van harte wel-
kom. De inloop is gratis. Kijk voor  
meer informatie op www.fedeli.nl

Een zwerfkat 
of toch niet?

Aalsmeer - Al enige maanden 
loopt er een hongerige kat rond 
in de Ophelialaan, hoge numme-
ring. Het dier komt elke dag langs 
en wil naar binnen. Waarschijnlijk 
komt de kat uit de buurt. Van wie 
is de kat? Heeft hij een thuis of is 
het een zwerver? De kat is rood-
bruin van kleur.  De familie Berg-
hoef hoopt op een reactie via 
0297-322324.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé in Frankrijk met hun vieringen 
zijn een begrip. Zoals ook gebrui-
kelijk in de oecumenische broe-
derschap van Taizé zullen tij-
dens het Taizégebed eenvoudi-
ge liederen, gebed, bijbeltekst 
en stilte elkaar afwisselen. Kar-
mel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis 
en stelt deze open om met elkaar 
een meditatieve viering te hou-
den op vrijdag 28 september van-
af 20.30 uur. Na afloop is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten. 
Aardig misschien om eens mee te 
vieren!

tart van nieuw sei oen 
Begra-bijbelstudies
Aalsmeer - Na de zomerstop her-
vat Begra aanstaande maandag 1 
oktober haar bijbelstudie-avon-
den. Geweldig leerzame avonden 
voor hen, die de God van de Bij-
bel beter willen leren kennen en 
hun geloofsleven willen verster-
ken en verdiepen. Al vanaf de op-
richting van de Begra op 6 de-
cember 2000 is de doelstelling: 
het uitdragen van het evange-
lie van Jezus Christus in de regio 
Aalsmeer. Daartoe worden weke-
lijks op maandagavond leeravon-
den georganiseerd in de gezelli-

tot 100 deelnemers. De volgende 
avond is op maandag 1 oktober 
bij de Doopsgezinde Gemeente 
aan de Zijdstaat 55. Aanmelding 
gewenst, maar niet verplicht. Voor 
aanmeldingen en vragen: zininn@
dgaalsmeer.nl. De avond begint 
om 20.00 uur, de deuren zijn open 
vanaf 19.30 uur. Kosten zijn 2 euro 
per avond. De volgende avonden 
zijn op 5 november, 17 december 
en 7 januari.

ge ontvangstruimte van Gebouw 
Mendel aan de Zwarteweg 98. 
Sprekers, bijbelvaste leraren uit 
het hele land, worden uitgeno-
digd om de samengekomen be-
zoekers, die willen groeien in ge-
loof en liefde, te onderwijzen en 
te bemoedigen. De avonden be-
ginnen om 20.00 uur en eindi-
gen om circa 21.45 uur. Zaal open 
vanaf 19.30 uur en de bezoekers 
worden verwelkomd met een 
kopje koffie of thee. De eerste 
avond wordt verzorgd door de 
enthousiaste evangelist en inspi-
rerende spreker Jacques Brunt. 
De toegang is gratis. Vergeet niet 
de bijbel mee te nemen. Om de 
kosten van huur, spreker en ove-
rige kosten te dekken gaat ‘het 
mandje’ rond. Er mag natuurlijk 
ook een gift overgemaakt wor-
den, die wegens de ANBI-status 
dan mogelijk aftrekbaar is. 
Meer informatie over de Begra 
is te vinden op de site: www.be-
graaalsmeer.nl. Belangstellen-
den, jong en oud, zijn hartelijk 
welkom. De meeste bezoekers, 
zo’n 40 tot 80 mede-christenen, 
zijn afkomstig uit allerlei kerken 
binnen een straal van 20 kilome-
ter rond Aalsmeer. 
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27 SEPTEMBER

 Kaartmiddag ouderen 55+ 
van 13.30 tot 16.30u. In Dorps-
huis Kudelstaart. 

 Ouderensoos in het Middel-
punt, Wilhelminastraat, 13.30u

 Expositie Heidi Wallheimer in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u.

 Foto’s Aalsmeer Photo en 
Amateurkunst in gemeente-
huis. Op werkdagen te bezich-
tigen tijdens openingsuren.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis vanaf 20u.

 Tragi-komedie ‘Er valt een 
traan op de tompoes’ door TO-
BO in Noorddamcentrum, Bo-
venkerk. Donderdag 27 tot 
en met zondag 30 september 
vanaf 20.15u.

28 SEPTEMBER
 Energie Ontbijt met Siener-

gie in De Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 8.30u. Aanmelden 
verplicht!

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg van 20 tot 00u.

 Start kaartseizoen BV Horn-
meer in buurthuis Dreef 1. 
Zaal open: 19.30u, start 20u.

29 SEPTEMBER
 Feestelijke opening om 12u. 

nieuwe locatie en open huis 
vanaf 13u. bij creatief centrum 
De Werkschuit, Oosteinder-
weg 287f.

 Verkoop producten uit Israël 
in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
13 tot 16u.

 Happen & Stappen in Cen-
trum. Start 13u. bij Historische 
Tuin, ingang via Praamplein.

 Biljarttoernooi in café Op de 
Hoek, Kudelstaart vanaf 14u.

 Planten-, bloemen- en fruit-
veiling op de klok van de His-
torische Tuin om 15u. Ingang 
via Praamplein. Tuin iedere 
dinsdag t/m zondag open van 
10 tot 16.30u.

 Eerste ronde ZABO-zaalvoet-
balcompetitie in De Bloemhof, 
Hornweg vanaf 18.35u.

  Bingo-avond bij de Rijsenvo-
gel in kantine SCW, Konnet-
laantje vanaf 20.30u.

 Filmavond in cultureel cafe 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 
21u. Open 20.30u.

 Nepal Benefietavond met op-
tredens All Star Band, Little 
Hobo’s en The Whatts in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 20.30u.

 Optreden Soulmachine in The 
Shack, Schipholdijk 253 in Ou-
de Meer vanaf 21u. Open 20u.

 Ominous Techno feest in 
N201, Zwarteweg, 23 tot 05u.

30 SEPTEMBER
 6e Tour de Poel, fietstochten, 

10, 40, 70 en 110 km. Start en 
finish bij Westeinder Paviljoen 
op Surfeiland vanaf 8u.

 Amb8route Kudelstaart, fiets-
tocht langs lokale ambachts-
lieden van 10 tot 16u.

 Puzzelrit buurtvereniging Het 
Dijkhuis, Oude Meer v/a 14u.

 Blues en boogie woogie van 
Rootbag in The Shack, Schip-
holdijk 253, Oude Meer, 16u.

1 OKTOBER
  Mantelzorg spreekuur in ge-

meentehuis van 8.30 tot 12u.
  Klaverjassen in het Hofplein, 

Clematisstraat, 13.30-16.30u.
  Bridgen bij het Rondje in De 

Oude Veiling, Marktstraat van-
af 19.30u.

  Vergadering en veiling Postze-
gelvereniging Aalsmeer in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat van-
af 20u.

  Sacrale dansen bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 55 
vanaf 20u.

2 OKTOBER
 Open huis in ‘t Baken, Sport-

laan 86 van 9.45 tot 11.30u. El-
ke dinsdag.

 Taalpunt open in bibliotheek, 
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalca-
fé van 13.30 tot 14.30u.

 Laatste fietstocht van dit sei-
zoen PCOB ouderen naar 
Nieuwveen. Vertrek vanaf 
13.30u. bij Parochiehuis, Ger-
berastraat.

 Bridgen in Het Hofplein, Cle-
matisstraat, 13.30 tot 16u.

 Workshop voor ouders ‘Hel-
pen met huiswerk’ (week van 
de opvoeding) in De Mika-
do, Catharina Amalialaan van 
19.30 tot 21u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

 Thema-avond voor Mantelzor-
gers in gebouw Irene, Kanaal-
straat van 19.30 tot 21u.

 Film met inhoud en discus-
sie na afloop bij Zin-Inn van 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u.

3 OKTOBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. 

 Koffie en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26 van 10 
tot 12u.

 Babbelkoffie Fedeli vijf jaar. 
Koffie met taart in De Oude 
Veiling, Marktstraat van 10 tot 
12u.

 Koffie in De Spil, Kudelstaart 
vanaf 10u.

 Handwerken in Ontmoetings-
kerk, Werf te Rijsenhout, 10u.

 Walking footbal voor 60+ bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
vanaf 10u.

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Interactieve avond over ver-
dovende middelen (week van 
de opvoeding) in N201, Zwar-
teweg van 19.30 tot 21u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

4 OKTOBER
 Fietstocht Pedaalridders 

OVAK. Vertrek vanaf 13.30u. 
bij zwembad, Dreef.

 Sjoelen in wijkpunt Voor El-
kaer, Kudelstaart van 14.30 tot 
16u.

 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Samen koken en eten in Pla-
ce2Bieb, Graaf Willemlaan, Ku-
delstaart van 17.30 tot 19u. 
in kader Week van de Opvoe-
ding.

 Wandelen in het Amsterdam-
se Bos van 19 tot 20.30u. Ver-
trek bij Bosrandweg, hoek 
Rietwijkeroordweg.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Klassieke gitaar
‘Valencia’  €79,-

Keyboard M5
‘Medeli’  €158,-

Vioolboeken 
‘Zo speel ik viool’ (1+2 met cd) 

per stuk  €26,95

Reparatie en onderhoud
van gitaren en violen

TIP:

OOK VOOR:

Vioolboeken 
TIP:

AANBIEDING:

Tocht via Schipholtunnel naar Haarlem

Regen en lichtjes bij rit 
Bromfiets enootschap
Aalsmeer - “Wat een prachti-
ge route” en “weggetjes gezien 
waarvan ik het bestaan niet wist” 
waren enkele opmerkingen na 
afloop van de prima verlopen 
avondrit van Aalsmeers Bromfiets 
Genootschap. Ruim 50 deelne-
mers trotseerden de regenbuien. 
Voorafgaand aan te tocht werden 
de laatste veiligheidsinstructies 
gegeven. Rij veilig, rij rustig, maak 
geen plotselinge bochten, de we-
gen zijn glad, de blaadjes vallen 
van de bomen en hier en daar 
een diepe plas. Op Jan na had ie-
dereen het begrepen…
Om acht uur werden de oude 
bromfietsen aangetrapt en ver-
dween de groep in het donker, in 
de regen. De tocht ging over het 
Schipholterrein. Wel kwam even 
de Koninklijke Marechaussee kij-
ken wat de deelnemers aan het 
doen waren. Door de Schiphol-
tunnel, richting Haarlem. In de-
ze prachtige hoofdstad van de 
provincie een rondje om de Sint 
Bavokerk en gluren naar de da-
mes in de etalage. Vervolgens 
naar de eerste stop, het alom be-
kende café ‘De Tapuit’. Plassen, 
kopje koffie en even een heel 
klein beetje opdrogen. De brom-
mertjes presteerden boven ver-
wachting, de route was al over 
de helft en ondanks het vele wa-
ter geen uitvallers. Verder ging de 
route door Heemstede, het bos 

en de Haarlemmermeer weer in. 
Het werd droog! Iedereen had er 
zin in en na een hartige hambur-
ger snack bij de Mac werd er vol 
gas, het mocht de laatste kilome-
ters, naar Joppe gereden.
Om 23.00 uur stopte het geronk 
en gerook. De regenbroeken op 
de verwarming en de sterke ver-
halen werden verteld. Eén uitval-
ler, voor de pechprijs. Kim had 
een lekke band en heeft de tocht 
meegemaakt in de meerijden-
de bezemwagen welke verder 
niet nodig was. Het genootschap 
heeft weer genoten van al het en-
thousiasme wat er elke keer weer 
is. Lachende gezichten en mooie 
verhalen. Op naar de volgende 
rit. 

Speciale wandeling bij start seizoen
appen  tappen in 

Centrum aterdag
Aalsmeer - Het zesde seizoen 
gaat van start: wandelingen on-
der leiding van gidsen door de 
oude dorpskern van Aalsmeer. 
Tijdens de wandelingen worden 
fraaie plekjes aangedaan en mo-
numenten bekeken.
De gidsen vertellen vanuit hun 
persoonlijke deskundigheid over 
de historie van Aalsmeer en ge-
ven zo een dikwijls verrassen-
de kijk op het dorp. De dorps-
wandelingen worden gehouden 
van april tot en met september 
op elke laatste zaterdag van de 
maand. Wandelingen voor groe-
pen worden op afspraak gehou-
den. Zaterdag 29 september staat 
er een speciale wandeling op het 
programma. Na het succes van 
vorige jaren wordt wederom een 
wandeling georganiseerd onder 
de noemer Happen & Stappen. 
Verschillende gidsen begeleiden 

de deelnemers tijdens deze wan-
deling, die afwijkt van de gebrui-
kelijke route.

Verrassing
Onderweg zijn er, in samenwer-
king met lokale ondernemers, 
enkele tussenstops met een lek-
kere verrassing. Waar en hoe blijft 
nog een verrassing. Zeker is dat 
het een informatieve, gezellige 
en aangename middag gaat wor-
den!
Happen & Stappen op zater-
dag 29 september begint om 
13.00 uur in de Historische Tuin 
Aalsmeer. De wandeling eindigt 
omstreeks 15.00 uur. Deelname 
kost € 12,50 per persoon. Inschrij-
ven kan via coordinator@histori-
schetuinaalsmeer.nl  Ook bij re-
gen gaat de dorpswandeling 
door, in dat geval met een groter 
aantal binnenlocaties.

Extra aandacht voor nieuwe muzikanten

Band rouwerij in 1
Aalsmeer - Vrijdag 28 septem-
ber is de Bandbrouwerij weer in 
N201. De eerste avond na de zo-
merstop was meteen lekker druk 
en gezellig; er werd volop gejamd 
en er waren veel nieuwe muzi-
kanten aanwezig. De komen-
de tijd is er extra aandacht voor 
nieuwe muzikanten en tegelij-
kertijd worden de meer ervaren 
Bandbrouwers uitgedaagd nieu-
we dingen uit te proberen.
Natuurlijk worden er ook komend 
jaar weer een aantal concerten in 
en buiten N201 georganiseerd 
waar bandjes uit de Bandbrou-
werij aan mee kunnen doen. Tij-
dens de Kunstroute was de Band-
brouwerij aanwezig bij de Histo-
rische Tuin waar onder een stra-
lend zonnetje twee middagen 
lekker gespeeld is door iedereen 

(zie foto). Dus, speel je een instru-
ment of zing je graag, maar heb 
je geen band en lijkt het je leuk 
om eens wat uit te proberen met 
andere muzikanten? Of zit je al in 
een band, maar wil je wel eens 
wat anders spelen? Kom dan ze-
ker langs bij de Bandbrouwerij! 
Op welk niveau je speelt of welk 
genre maakt niet uit, met de hulp 
van bandcoaches en andere mu-
zikanten wordt er vanzelf muziek 
gemaakt.
Ook als je eerst een keertje wil 
komen kijken ben je welkom, de 
bar is open voor iedereen. De 
Bandbrouwerij begint vrijdag om 
20.00 uur in N201 aan de Zwarte-
weg en duurt tot 00.00 uur.Meer 
info, alle data, foto’s en filmpjes 
zijn te vinden op de Facebookpa-
gina van De Bandbrouwerij

Zaterdagavond in De Oude Veiling
epal enefiet  ll tar Band  

Little o o s en The hatts
Aalsmeer - Stichting Nepal Be-
nefiet Aalsmeer heeft als doel om 
projecten op gebied van scho-
ling, hygiëne of economie te ver-
beteren in Nepal en zoveel mo-
gelijk dromen van de mensen al-
daar waar te maken. De droom 
op dit moment is een waterpro-
ject in Tilu in Nepal. Een Nepale-
se jongen uit het bergdorpje To-
bang, droomt er al jaren van om 
alle inwoners van zijn dorp van 
schoon drinkwater te voorzien. 
Joke van der Zwaan: “Wij zetten 
onze schouders eronder om de-
ze droom voor de mensen in To-
bang waar te maken. Het gaat 
om ongeveer 300 inwoners. De 
school van Tobang en één fa-
milie hebben al een watertank, 

mogelijk gemaakt van onze op-
brengst in 2017.” Om het water-
project verder te verwezenlijken 
wordt aanstaande zaterdag 29 
september het (jaarlijkse) bene-
fietconcert georganiseerd. In de 
nieuw verbouwde Oude Veiling 
komen drie bands geheel belan-
geloos optreden.  Dit zijn The All 
Star Band, de Little Hobo’s en The 
Whatts. Een spetterende avond. 
De entree van de muziekavond 
is 10 euro en de aanvang is 20.30 
uur. De gehele opbrengst van het 
concert gaat besteed worden aan 
het waterproject in Tilu. Kijk voor 
informatie op www.nepalbene-
fietaalsmeer.com, stuur een mail 
naar: nepalbenefiet@gmail.com 
of bel 06-23861976.

erma elij  optreden Bruun
Aalsmeer - Een onverwachte ver-
rassing afgelopen vrijdag 21 sep-
tember in Bacchus. In het cul-
turele café gaf de band ‘Bruun’ 
een optreden als try-out voor 
een concert zondag in de ‘eigen’ 
plaats Tilburg. Pianist en zanger 
Arjan Bruinsma trakteerde met 
zijn band op leuke, grappige en 
broeierige moerstaalliedjes van 
hoge kwaliteit. De genres pop, 
jazz en latin kwamen voorbij en 
gezongen is over liefde, drank, 
het geloof, sex en de dood. Al-
les overigens in een opgewekt 
jasje gestoken. Arjan werd mu-
zikaal begeleid door Marjolein 
op dwarsfluit, Herman op vi-
ool, Tjeerd op drums en Johan 
op bas. Een heerlijk avondje uit! 
Aanstaande zaterdag 29 septem-

ber is er filmavond in Bacchus in 
de Gerberastraat. De film begint 
om 21.00 uur, het culturele café 
is open vanaf 20.30 uur. Filmlief-
hebbers zijn van harte welkom.

Soul, funk, vette blues en lekkere shuffles

oulmachine en oot ag 
dit wee end in The hac
Oude Meer - Aankomend week-
end staat The Shack weer bol van 
de live muziek met twee geweldi-
ge bands op het podium. Zater-
dag 29 september gaan de spots 
aan voor Soulmachine! De band 
speelt pure authentieke soul en 
funk met krakers als I’m A Soul-
man, I Feel Good en andere on-
vergetelijke hits van o.a. James 
Brown, Otis Redding, Aretha Fran-
klin en Tina Turner. De 9-koppige 
soulformatie bestaat uit: soulzan-
gers: Ben Sims en Iris Fricke, Pe-
ter Bouw: toetsen, Bart van Balle-
gooijen: tenorsax, Marcel: trom-
pet, Wim Hofman: tenor/altsax, 
Jeroen Fleskens: gitaar, Joop de 
Kleuver: bass en Eddy: drums/
backing vocals. Zondag 30 sep-
tember staat één van Nederlands 
beste gitaristen, Richard van Ber-
gen, met zijn band Rootbag op 
het podium van The Shack. Een 
muzikale middag op hoog niveau 
dus! Gevarieerd gitaarspel, op-
zwepende en stuwende bass en 
drums brengen vette blues, pit-
tige boogies, lekkere shuffles die 

perfect thuis horen in de ‘Juke 
Jointsfeer’ van The Shack. Met Ri-
chard’s prachtige gitaarspel, aan-
gename stem en het heerlijk 
swampy, zwoele bas- en drumrit-
me van Roelof Klijn en Jody van 
Ooijen, neemt dit drietal je mee 
op een onvergetelijke reis door 
het diepe zuiden in Amerika.  

Billy Joel Experience
Zondag 7 oktober: Een meester-
lijk eerbetoon aan Billy Joel door 
een prachtige band bestaande 
uit een zestal topmuzikanten! Wil 
je deze ook zeker niet missen, dan 
is er de mogelijkheid om te reser-
veren (niet verplicht). Stuur dan 
een mail naar info@the-shack.in-
fo. Zaterdagavond 29 septem-
ber open om 20.00 uur, aanvang  
Soulmachine 21.00 uur en de en-
tree is 10 euro. Zondagmiddag 
30 september open vanaf 15.00, 
aanvang Rootbag is om 16.00 uur 
en de entree is eveneens 10 euro 
per persoon. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 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 officiële 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 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (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, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen 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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-
info’s van de afgelopen maanden raadplegen.

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in 
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger 
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers 
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering kan een burger het 
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. 
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering 
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de 
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van 
de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.officielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

laten liggen, als het bestemmingsplan of andere regelgeving, 
dit niet verbiedt. Tussen 15 oktober en 1 april is dit niet toe-
gestaan. Deze regels gelden ook voor schepen die een “vaste” 
ligplaats hebben aan de eilanden en met grote regelmaat ver-
blijven buiten de geldende bestemming, de jachthaven en/of 
werf. Vanaf 15 oktober gaat de gemeente actief in het plassen-
gebied controleren op naleving van het bovenstaande. Moch-
ten er kajuitboten blijven liggen, dan worden de booteigena-
ren via een aangeplakte brief op de boot verzocht de boot weg 
te halen en op een legale plek aan te leggen. De eigenaar van 
het betreffende perceel zal ook worden aangeschreven. Mocht 
na een tweede controle blijken, dat de boot er nog ligt of op 
een andere illegale plek afgemeerd ligt, dan start de gemeente 
een bestuurlijk handhavingstraject. Voor meer informatie kunt 
u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met handhaving.
buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt ook de gemeentelijke 
website raadplegen www.aalsmeer.nl via het zoekcriterium Al-
gemene plaatselijke verordening.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69, 1431 ET (Z18-008416), het 

aanleggen van in- en uitritten voor 4 woningen, aan de ach-
terzijde uitkomend op het Maarse & Kroonhof

- Zwarteweg 88, 1431 VM (Z18-008470), het plaatsen van 
een verlichte gevelreclame

- Apollostraat 54, 131 WT (Z18-008619), het maken van een 
aanbouw aan de zijgevel en een vergunningsvrije aan-
bouw aan de achterzijde van de woning

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 officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 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 worden. 
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres 
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, be-
sluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat 
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de 
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Geerling J. 23-07-1981 19-09-2018

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? 
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor 
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) be-
schikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de 
folder ‘Bezwaarschrift indienen?’. De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Bukna P.J. 24-01-1991 19-09-2018
von Winckelmann M.J. 02-11-1995 21-09-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het 
aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de 
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openings-
tijden 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.

EXTRA HONDENCONTROLES 

Vanwege klachten van inwoners over hondenoverlast voert de 
gemeente van maandag 24 september t/m zondag 30 septem-
ber extra controles uit. Er wordt gecontroleerd op het oprui-
men van hondenpoep en of honden aangelijnd zijn in de ge-
bieden waar dat verplicht is. De belangrijkste regels voor hond 
en baas in Aalsmeer staan vermeld op onze website: https://
www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/hondenkaart. Op de 
hondenkaart ziet u waar uw hond mag loslopen, waar hij aan-
gelijnd moet zijn en waar uw hond niet welkom is. Heeft u nog 
vragen, neem dan contact op met een medewerker van team 
handhaving via tel.: 020-5404911.

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

De snoeiboot, inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren, 
vaart weer uit op 6 oktober en 17 november 2018 (zaterdagen) 
om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te 
bieden snoeihout gratis en op verantwoorde manier af te voe-
ren. 

De boot ligt op de vertrouwde locaties
09.00-12.00 uur: schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: baggerdepot Otto aan de doorgang 
  Grote Brug

Wat mag mee?
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoei-
en. Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de 
mogelijkheid om op zaterdag 7 april hun snoeiafval gratis af 
te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt 
echter niet geaccepteerd. Is de boot op de aangegeven tijd niet 
aanwezig, dan is deze waarschijnlijk even aan het lossen om 
vervolgens weer terug te komen. 

Meer informatie
Voor meer informatie over takkeninzameling en de snoeiboot 
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aals-
meer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/boswachter, te-
lefoon 020–5404911

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘2E HERZIENING SCHINKELPOLDER  
MR. JAC. TAKKADE 21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat met ingang van 28 september t/m 8 november 2018 
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘2e 
herziening Schinkelpolder – Mr. Jac. Takkade 21’ met de daarop 
betrekking hebbende stukken. 

Doelstelling en plangebied
Het bestemmingsplan voorziet in de gewenste uitbreiding van 
bebouwing buiten het bestaande bouwkavel van een manege 
aan de Mr. Jac. Takkade 21. Initiatiefnemer wil stallen, paarden-
bakken en andere bebouwing ten behoeve van de manege 
realiseren ten oosten van het huidige bedrijfscomplex. Met 
het voorliggende bestemmingsplan vindt tevens compensatie 
plaats van de als gevolg van het bouwplan gewijzigde begren-
zing van de ecologische hoofdstructuur, door een stuk land ten 
westen van de manege hiervoor mede te bestemmen.

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 
28 september t/m 8 november 2018 op de volgende wijze voor 
een ieder ter inzage:
- Digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01D-OW01
- Gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/Wo-

nen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- Papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeente-
huis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van 
deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur 
(vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 
uur

- Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht 
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan ‘2e herziening 
Schinkelpolder-Mr. Jac. Takkade 21’. Zienswijzen kunnen tevens 
via de gemeentelijke website worden ingediend door op de 
hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en de-
gene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan 
daarvoor contact opnemen met de behandelende ambtenaar 
via tel. 0297-387575.

GEMEENTE GAAT HANDHAVEN OP KAJUITBOTEN DIE 
LANGER DAN 48 UUR AANGEMEERD LIGGEN 

De gemeente krijgt veel klachten over kajuitboten die langer 
dan 48 uur in het plassengebied aangemeerd liggen buiten een 
jachthaven- of werf. Tussen 1 april en 15 oktober mogen recht-
hebbenden van een oever een kajuitboot 48 uur aangemeerd 

Vervolg op volgende blz.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN

Op dinsdag 2 oktober 2018 en dinsdag 16 oktober 
2018 is de Balie Bouwen & Vergunningen, voor vrije 
inloop, geopend van 08.30-11.30 uur. De overige da-
gelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.
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Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Apollostraat 49, 1431 WT (Z18-004919), het maken van een 

doorbraak tussen de woonkamer en keuken en het plaat-
senvan een stalen balk om het gewicht op te vangen. 

- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-005806), het plaatsen 
van een geluidsscherm.

- Kanaalstraat 51, 1431 BV (Z18-003344), het herstellen van 
het dakterras aan de achterzijde van de woning.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Zwarteweg 21, 1431 VH (Z18-004557), het plaatsen van een 

aanbouw over twee bouwlagen. Verzonden: 19-09-2018
- Dahliastraat 7, 1431 BP (Z18-006252), het verbreden van de 

bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ver-
zonden: 24-09-2018

- Sportlaan 64, 1431 JA (Z18-006918), het vervangen en ver-
breden van een dakkapel aan de voorzijde van het woon-
huis. Verzonden: 24-09-2018

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 

van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

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 (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Centrum Aalsmeer (Z18-005129) Intocht Sinterklaas Aals-

meer Centrum, periode geldigheid vergunning: 17 novem-
ber 2018 t/m 17 november 2022, datum gebruikmaking 
vergunning 17 november 2018, verzonden 18 september 
2018

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 28-09-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Ku-
delstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteitsplan en 
besluit hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der Z-2017/034883

t/m 28-09-18 Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig 
gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum Amstel-

doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 376 a, 1432 EE (Z18-005490), het aanleg-

gen van een in- en uitrit en het maken van een slootdam in 
combinatie met een duiker. Verzonden: 18-09-2018

- Herenweg 60 A, 1433 HB (Z18-002598), het oprichten van 
een woonhuis met berging en carport. Verzonden: 17-09-
2018

- Legmeerdijk 235, 1432 KA (Z18-002202), het oprichten van 
een nieuwbouwwoning. Verzonden: 20-09-2018 

- Legmeerdijk 235, 1432 KA (Z18-001149), het aanleggen van 
een tijdelijke uitrit. Verzonden: 20-09-2018

- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003185), het verbreden 
van een in- en uitrit en aanbrengen van damwanden. Ver-
zonden: 24-09-2018

- Jan Lunenburg Oever 10, 1433 HW (Z18-002225), het op-
richten van een woonhuis met berging en carport. Verzon-
den: 21-09-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 100, 1431 VM (Z18-002905), het plaatsen van 

een stalen brandvluchttrap ten behoeve van de eerste ver-
dieping aan de noordoostelijke zijgevel van het gebouw. 
Verzonden: 20-09-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Meer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 en 
35-37 (Z18-002441)

t/m 04-10-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Green Park Aalsmeer - deelgebied 6”. De be-
langrijkste wijziging heeft betrekking op de 
bestaande woning aan de Hornweg 123. De-
ze woning is bij vaststelling bestemd als be-
stemming “Wonen-Lintbebouwing” en in dat 
verband van een passend bouwvlak voor-
zien. Voorts zijn in de regels van het bestem-
mingsplan enkele ondergeschikte wijzigin-
gen aangebracht. Voor de precieze inhoud 
van de wijzigingen wordt verwezen naar de 
stukken die ter inzage liggen.

t/m 11-10-18 Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van 
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland 
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bij-
behorende stukken.

t/m 25-10-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
met betrekking tot de percelen kadastraal 
bekend gemeente Aalsmeer sectie C num-
mers 7327, 7328, 7329 en 7330 ter groot-
te van circa 1.690m2 (plaatselijk bekend als 
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kos-
tenverhaal tot stand is gekomen met Van Ber-
kel Aannemers Leimuiden B.V.

t/m 01-11-18 De omgevingsvergunning voor bouwen in 
afwijking van het bestemmingsplan Kudel-
staart 2006 (uitgebreide procedure) en een 
besluit hogere grenswaarde Wgh – Hoofd-
weg 76 (Z-2017/063224, de daarbij behoren-
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 08-11-18  Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening 
Schinkelpolder – Mr. Jac. Takkade 21’ met de 
daarop betrekking hebbende stukken. 

10 Jaar bloemenfestijn in Kloosterhof

Aalsmeer- Alweer 10 jaar gele-
den is een groepje vrijwilligers 
gestart met het bloemenfes-
tijn in zorgcentrum ’t Klooster-
hof. Het Aalsmeerse bloemencor-
so was toen al gestopt en de be-
woners misten dit vrolijke bloe-
menevenement. Er werden bloe-
men en een grote ‘corsowagen’ 
geregeld (een kar die ook mee-
reed bij de Kwakelse kermis op-
tocht). De corsowagen werd in 
de bloemen gezet. Rollators, rol-
stoelfietsen en motors werden 
ook voorzien van een toef bloe-
men. Op het moment dat de mi-
nistoet zou gaan rijden werden 
net als bij het echte bloemencor-
so de stoeltjes langs de weg ge-
zet en kon het genieten gaan be-
ginnen. De twee rondjes om ’t 
kloosterhof waren een succes en 
na het eerste bloemenfestijn was 
al gauw duidelijk dat dit een ver-
volg ging krijgen!

inzet van deze bedrijven en de 
vrijwilligers kan het bloemenfes-
tijn plaatsvinden. Een klein maar 
dankbaar vrijwilligersproject!

Feestweek
Het bloemenfestijn is voor de be-
woners tevens de start van de 
feestweek in hun zorgcentrum. 
Tijdens de feestweek worden de 
bewoners extra verwend. Bij het 
de koffie en het eten is er iets ex-
tra’s en er zijn tijdens de feest-
week leuke activiteiten. Zo is er 
een groep bewoners met de jor-
daanboot mee geweest, een bij-
zonder gezellig uitstapje! Ook 
aan muziek mocht het niet ont-
breken deze week en vele Am-
sterdamse liedjes schalden door 
het Kloosterhof. Zorgcentrum ’t 
Kloosterhof heeft een gezellige 
feestweek gehad waar het perso-
neel en de bewoners met plezier 
op terugkijken!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Proosten op vijftig jarige 
buurtvereniging
Aalsmeer - Een gezellig feestje is 
afgelopen zaterdag 22 septem-
ber gevierd ter ere van het vijf-
tig jarig bestaan van buurtver-
eniging Hornmeer. In het buurt-
huis aan de Dreef, waar de buurt-
vereniging nu een klein jaar haar 
nieuwe onderkomen heeft na 
sloop van het scholencomplex 
in de Roerdomplaan, zorgde 
shantykoor De Brulboeien voor 
een vrolijk optreden. Vele buurt-
bewoners, gebruikers van het 
buurthuis en onder andere bur-

gemeester Jeroen Nobel waren 
naar de receptie gekomen. Een 
speech was er van voorzitter Cor 
Knol, één van de vijftien die vanaf 
het begin lid is van de buurtver-
eniging en betrokken is geweest 
bij de oprichting ervan in 1968. In 
het buurthuis gebeurt wekelijks 
van alles: Schilderen, bridgen, li-
ne-dansen en onder andere kaar-
ten. Uiteraard is geproost op het 
vijftig jarige jubileum. Op naar de 
honderd! 
Foto: www.kicksfotos.nl

Actieve vrijdag voor de brandweer
Veel takken van bomen 
door korte storm
Aalsmeer - De korte storm vrij-
dag 21 september heeft de 
brandweer van Aalsmeer weer 
gevarieerd aan het werk gezet. 
De vrijwilligers van het korps zijn 
even over drie uur in de middag 
uitgevaren om een onbestuur-
bare boot op de Westeinderplas-
sen te redden. De boot dreigde 
op de rotsblokken lek te slaan. 

De brandweer heeft de boot op 
sleeptouw genomen en het vaar-
tuig naar een veilige haven ge-
bracht. Daarna werd koers gezet 
in de auto’s naar de Fuutlaan. De 
storm had hier schade aan een 
boom veroorzaakt. Enkele grote 
takken van de boom waren voor 
een deel op de weg beland en de 
brandweerlieden hebben de tak-

Fiets gestolen 
uit schuur

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van maandag 17 op dinsdag 18 
september is vanuit een schuur 
bij een woning aan Tuin een fiets 
gestolen. De Sparta Sign LTD is 
zwart van kleur, voorzien van 
een gelzadel, snelbinders in rood, 
zwart en wit en een zwart mand-
je voor. Het framenummer ein-
digt op 317. De diefstal heeft tus-
sen acht uur ‘s avonds en acht uur 
in de ochtend plaatsgevonden.

ie stal fiets 
niet gelukt

Aalsmeer - Op vrijdag 21 sep-
tember is tussen 17.30 en 17.40 
uur geprobeerd een fiets te stelen 
die even was neergezet in de Ca-
tharina Amalialaan. De eigenaar 
trof haar rijwiel aan met een open 
gebroken slot. Er is behoorlijke 
schade, maar de fiets is gelukkig 
niet ontvreemd. Regelmatig is 
dit wel anders. Zet fietsen, zeker 
elektrische, altijd goed op slot en 
gebruik een hek, een rek of een 
paal en een tweede slot om die-
ven geen kans te geven!

Amsterdam
Al een aantal jaren is de corsowa-
gen er niet meer bij, maar ’t Kloos-
terhof wordt wel ieder jaar in sep-
tember in de bloemen gezet. Ge-
durende twee dagen zijn vrijwilli-
gers bezig met het schikken van 
de stukken. De entree wordt ver-
sierd, de hal, de receptie, de gro-
te eetzaal, overal worden mooie 
grote bloemstukken neer gezet. 
Ieder jaar in een ander thema. 
Het thema voor dit jaar: Amster-
dam. Tussen alle bloemstukken 
stonden mooie grachtenpanden 
van wel 2,5 meter hoog en nos-
talgische lantaarnpalen. Waslij-
nen met ouderwetse was hingen 
tussen de grachtenpandjes. De 
bloemenfotolijst was erg in trek. 
Veel bewoners, maar ook perso-
neel heeft achter de lijst plaatsge-
nomen voor een mooie foto. De 

Delfts blauwe molens vielen erg 
in de smaak bij de bewoners. Een 
heerlijk Hollands thema! Na het 
maken van alle grote bloemstuk-
ken gingen de vrijwilligers met de 
bewoners bloemstukjes maken 
voor op de kamers. Er waren dit 
jaar veel kinderen van bewoners 
die kwamen helpen. Het was een 
gezellige drukte in de grote zaal!

Vrijwilligers en sponsors
De vrijwilligers die helpen bij het 
bloemenfestijn staan ieder jaar 
weer klaar, sommige al 10 jaar 
lang! De bijna 2500 bloemen die 
zij verwerken worden allemaal 
geschonken door verschillende 
kwekers uit Aalsmeer en omstre-
ken net als de andere materia-
len: de bloempotjes, oasis, pom-
poenen en mooie decoraties. De 
grote decorstukken kunnen ieder 
jaar weer geleend worden en wor-
den na de feestweek weer netjes 
terug gebracht. Alleen dankzij de 

ken van de straat gehaald, zodat 
doorgang weer mogelijk was. Op 
diverse plaatsen in de gemeente 
zwaaiden tijdens de korte storm 
de takken van bomen gevaarlijk 
heen en weer. Het is gelukkig tot 
lichte schade gebleven. Wel tak-

jes en takken op de wegen, maar 
de bomen zelf hebben stand ge-
houden. Onder andere in de 
Apollostraat is een dikke tak van 
een boom afgebroken. Heel in-
drukwekkend vond de jeugdige 
inwoner op bijgaande foto!



Aalsmeer - Aankomend week-
end zijn de lopende tentoonstel-
lingen in het Flower Art Museum 
voor het laatst te zien. Vanaf 13 
oktober presenteert het museum 
de najaarsexposities.
Komende vrijdag, zaterdag en 
zondag is het museum zoals ge-
bruikelijk van 10.00 tot 17.00 uur 
geopend voor iedereen die nog 
wil genieten van het bijzondere 
werk van Reinoud van Vught en 
Seet van Hout, van de thematen-
toonstelling ‘Inspiring gardens’ en 
van de expositie ‘Aalsmeer bloe-
mendorp’. Deze drie tentoonstel-
lingen trokken sinds de opening 
van het museum op 1 juli bijna 
1.500 bezoekers en konden op 
veel waardering rekenen. Een van 
de hoofdexposanten, Reinoud 
van Vught, werd afgelopen week 
genomineerd bij de 25 kansheb-
bers op de titel ‘Kunstenaar van 
het Jaar’.
Van 1 tot en met 12 oktober is het 

museum gesloten en worden de 
nieuwe tentoonstellingen inge-
richt. Vanaf zaterdag 13 oktober 
is iedereen welkom bij de najaars-
exposities. Het Flower Art Muse-
um presenteert dan de soloten-
toonstelling ‘The Road To Now’ 
van Arjan van Arendonk, een van 
de meest interessante ‘bloem-
kunstenaars’ van Nederland. Ook 
nieuw is de tentoonstelling ‘Oude 
meesters door jonge ogen’ over 
hedendaagse bloemstillevens. 
Daarnaast komt er nieuw ‘vrij 
werk’ van diverse kunstenaars, is 
de onlangs geopende beelden-
tuin te bezoeken en blijft er werk 
te zien van kunstenaarscollectief 
Tropisme.
Het Flower Art Museum is geves-
tigd aan de Kudelstaartseweg 1, 
tegenover de watertoren. Entree 
is 5 euro per persoon, kinderen 
tot en met 14 jaar gratis. Meer in-
formatie: www.flowerartmuse-
um.nl.

mi-e legt zij zich voornamelijk toe 
op het schilderen van landschap-
pen. Sumi-e is een kunstvorm 
die 2000 jaar geleden in China 
ontstond. De oorsprong is gele-
gen in het Zenboeddhisme. De-
ze kunstvorm heeft een belang-
rijke invloed uitgeoefend op de 
hedendaagse kunst. Er is een ze-
kere verwantschap tussen het ex-
pressionisme en sumi-e. Belang-
rijk is de gevoelswaarde en het 
onderbewuste van de kunste-

naar ten aanzien van het te schil-
deren onderwerp. Sumi-e bete-
kent inktafbeelding, er wordt ge-
schilderd op rijstpapier of op zij-
den doeken. Rond de 14e eeuw 
werd door Zenboeddhisten de-
ze manier van schilderen ook ver-
spreid in Japan en Korea. Het is 
een meditatieve vorm van schil-
deren en is gebaseerd op de filo-
sofie van het Taoïsme die verwijst 
naar het evenwicht tussen hemel 
en aarde, de mens en de natuur, 
zwaarte en lichtheid, volheid en 
leegte. Het schilderen op rijstpa-
pier vergt een speciale techniek 
omdat het zo kwetsbaar is en snel 
scheurt. De kunstenaar moet met 
een vloeiende penseelstreek een 
lijn op het papier zetten, correctie 
achteraf is niet mogelijk. Tijdens 
de opening zal Zhou le Sheng 
demonstreren hoe een werk op 
rijstpapier tot stand komt. De ten-
toonstellingsruimte bevindt zich 
aan de Zocherlaan 1 in Bloemen-
daal. Info: www.zocherlounge.nl
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Zaterdag opening nieuwe locatie aan Oosteinderweg
De Werkschuit houdt open huis!

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 29 
september, opent de Werkschuit 
haar nieuwe locatie aan de Oost-
einderweg 287f. De officiële ope-
ning is om 12.00 uur. Van 13.00 
tot 16.00 uur is er open huis voor 
belangstellenden. De Werkschuit 
heeft nu een prachtige locatie in 
Aalmeer gekregen mede dankzij 
de hulp van Leefomgeving Schip-
hol en de gemeente Aalsmeer.
Tijdens het open huis kan eenie-
der nader kennis maken met de 
verschillende cursussen en de 
docenten. Voor de kinderen zijn 
er gratis workshops en als ze zich 
tijdens het open huis inschrijven 
krijgen ze een leuke attentie. De 
cursussen die komend seizoen 
worden gegeven zijn onder an-
dere diverse teken- en schilder-
cursussen, waaronder portret te-
kenen, edelsmeden, creatief naai-

en met de machine, speksteen 
objecten, beeldhouwen, boetse-
ren met klei, fotocursus met prak-
tijk en handletteren.

Cursussen voor kinderen
Op de woensdagmiddag en don-
derdagmiddag heeft De Werk-
schuit voor kinderen vanaf 6 jaar  
cursussen creatieve vorming en 
op de woensdagmiddag en za-
terdagmorgen en middag is er 
het tekenatelier voor jongens en 
meisjes vanaf 6 jaar. Nieuw op de 
maandagmiddag is boetseren 
voor jongeren. De cursussen star-
ten in de week van 1 oktober. De 
Werkschuit organiseert ook crea-
tieve kinderpartijtjes voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Inlichtingen hier-
over via www.creatieve-kinder-
partijtjes.nl. Inlichtingen over en/
of inschrijvingen voor een cur-
sus via de site www.werkschuit-
aalsmeer.nl. Tijdens het open 
huis staan koffie, thee en limona-
de met wat lekkers klaar voor al-
le bezoekers. Iedereen is welkom!

Amb8route: Fietsen langs 
lokale ambachtslieden

siakwekerij Schockman aan de 
Achterweg waar je kennis kunt 
maken met het kweken van ver-
schillende soorten Hortensia’s en 
meubelatelier Zin in Wonen, een 
plek vol nostalgische woonidee-
en. Ook aan de inwendige mens 
wordt gedacht; langs de rou-
te zijn verschillende horecapun-
ten, te weten restaurant Oevers, 
eetcafé Op de hoek en natuurlijk 
theetuin [H]eerlijk aan het Jaag-
pad!

Speciale activiteit
De Amb8route bestaat uit een 
fietsroute langs alle deelne-
mers en voert door het dorp Ku-
delstaart, langs de Westeinder en 
de Drecht via het Jaagpad aan de 
Amstel weer naar Kudelstaart. Zo 
ontdek je de omgeving per fiets 
en bezoek je bijzondere locaties. 
Je kunt natuurlijk ook een deel 
van de route bezoeken. Voor de 
kinderen is er een speciale acti-
viteit; doe mee met de portret-
ten galerij. Er is een prachtig ‘ga-
lerij papier’ verkrijgbaar op iede-
re locatie. Hierop maak je bij iede-
re ambacht een mooie tekening 
over het ambacht en levert deze 
in op de facebook pagina van de 
Amb8route. De mooiste tekening 
wordt beloond met een creatieve 
workshop op het Beeldeneiland 
voor de winnaar met drie vriend-
jes en vriendinnetjes! 

Er is een prachtige fietsroute uit-
gezet langs alle ambachtslieden 
van ongeveer 18 kilometer. De 
routekaart voor deze fietsrou-
te is te koop bij alle deelnemen-
de locaties, maar ook bij restau-
rant Oevers en café Op de Hoek, 
aan de Kudelstaartseweg voor 
3,50 euro. Beide lokaties zijn van-
af 10.00 uur geopend. De route-
kaart bevat behalve de platte-
grond en de contact gegevens 
van de deelnemers informatie 
over de omgeving en interessan-
te kortingsbonnen! De routekaart 
is geldig voor 2 personen en kin-
deren fietsen gratis mee!  De rou-
te kan op elke locatie worden ge-
start.

Ambachtelijke ondernemers
De Amb8route is een initiatief 
van lokale ambachtelijke on-
dernemers. Doel is mensen van 
dichtbij en veraf kennis te laten 
maken met de unieke lokale am-
bachten en de bijzondere natuur 
en infrastructuur van de polder-
gebieden in de regio. De fietsrou-
te is ook buiten dit open week-
end te maken, op de routekaart 
staan de openingstijden per lo-
katie aangegeven. Uniek is de-
ze open dag waarop alle deel-
nemers aan de Amb8route hun 
werkplekken een dag open stel-
len! Kijk ook op de website www.
amb8route.nl of op facebook

Flower Art Museum:
Laatste weekend van 
zomertentoonstelling

Opening door kunsthistoricus uit Aalsmeer

Expositie Chinese kunst 
van Rijsenhoutse
Rijsenhout - In de Zocherlounge 
Bloemendaal vindt van zondag 
30 september tot en met vrijdag 
30 november een expositie plaats 
met onder andere werk van de 
internationaal bekende pen-
seelkunstenaar Zhou le Sheng 
(Shanghai). Tevens toont Marij-
ke Hennevelt uit Rijsenhout pen-
seelschilderijen. De vernissage 
vindt plaats op zondag 30 sep-
tember om 16.00 uur en de ope-
ning wordt verricht door kunst-
historicus Ingrid Koppeschaar, 
curator tentoonstellingen ge-
meentehuis Aalsmeer.
Zhou le Sheng kreeg al op jonge 
leeftijd les in de traditionele Chi-
nese- teken en schildertechnie-

ken. In 1978 was hij ‘graduate stu-
dent’ aan de kunstacademie in 
Shanghai bij professor Chen Shi 
Fa. Zhou le Sheng vestigde zich 
naderhand in Nederland waar hij 
westerse teken- en schildertech-
nieken aan de Vrije Academie in 
Den Haag studeerde. Sinds 2005 
doceert hij aan de Volksuniversi-
teit Amstelveen traditionele Chi-
nese teken- en schildertechnie-
ken, kalligrafie en stempeltech-
nieken. Marijke Hennevelt was al-
tijd al gefascineerd door Japan-
se- en Chinese schilderkunst. In 
2011 besloot zij om zichzelf het 
penseel schilderen eigen te ma-
ken door les te nemen bij Zhou le 
Sheng in Amstelveen. Naast Su-

Voorbereiding Con Amore 
voor jubileumconcert
Aalsmeer - De eerste repetitie-
avond met de begeleiders en één 
van de solisten voor het jubile-
umconcert van mannenkoor Con 
Amore heeft plaatsgevonden in de 
repetitie ruimte in the Beach. De 
verkoop van de kaarten voor dit ju-
bileumconcert op 28 oktober in de 
Openhofkerk is gestart. Het man-
nenkoor bestaat zestig jaar en telt 
nog een kleine vijftig leden. In de 
jaren negentig bestond Con Amo-
re uit ruim honderd mannen. Het 
afgeslankte koor brengt een pro-
gramma van zestig jaar zingen. De 

dirigent en de muziekcommissie 
hebben een selectie gemaakt en 
daaruit is het jubileum programma 
ontstaan. Met een begeleiding van 
percussie, bas, dwarsfluit, hobo, 
klarinet en piano en met de solis-
ten Marco Bakker, Hellen van Rooij-
en en Carine van den Brule. Onder 
leiding van dirigent Theo van der 
Hoorn belooft het een geweldige 
middag te worden. Toeganskaar-
ten zijn te koop bij Annmieke’s Kra-
merie aan de Machineweg, bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat en zijn 
verkrijgbaar via de leden.

Nazomeren...
Aalsmeer - Het is 20 september, 
een schitterende namiddag, de 
boot lonkte, ik moest de Poel op. 
Nazomeren! Mijn gevoel was niet 
in een column van alleen woor-
den te beschrijven. Het werd een 
avond van foto’s schieten om 
mijn verhaal te verbeelden.

Zilver
Ilex akkers in het avondlicht, nog 
in het blad, maar klaar om de 
kerstavonden in het warme licht 
te zetten. De zilver eik, de moeder 
van het avondlicht. 

Wow!
De wingerd ranken met al hun 
prachtige kleuren die het laatste 
stukje Westeinderdijk bescher-
men. Wow! Wat een kleuren-
pracht, iedere septembermaand 
varen we ernaartoe om de struik 
te bewonderen.

Nina
Het altijd wuivende riet waar ik 
telkens weer mijn inspiratie uit 
haal voor alle prachtige dingen 
die leven mij brengen. Ik sprak 
Nina, die net zo verwonderd was 
door de vele rietpluimen die er dit 
jaar op bloeien, wonderschoon. 

BOVENLANDEN

Rond gestoken
Het afscheid van de zomer zie 
je aan rond gestoken en opge-
stapelde seringenstruiken, klaar 
voor bloementeelt in de kassen. 
De akkers met kuilen waar de 
struiken uit verdwenen zijn kon-
digen voor mij de herfst aan. 

Nostalgie
De foto’s van de Poel op mijn dwa-
lende tochtje zijn pure schoon-
heid voor mij. De akkers verte-
genwoordigen rust, nostalgie.

Rust
Het verlaten reigernest maakt mij 
blij. Waar zullen zij nu wonen en 
leven? Wat een rust, al het water 
en haar weerspiegeling. De gro-
te Poel in de late avond met een 
eenzame zeilboot met ballonfok.
Trots op Aalsmeer en op stich-
ting De Bovenlanden die er al-
le energie in steekt om het erf-
goed te behouden voor de 
eeuwigheid! Reacties? Graag!   
Bob@bovenlanden.nl

Kudelstaart - Komende zondag 
30 september kan je een prachti-
ge fietstocht maken langs lokale 
ambachtslieden in Kudelstaart en 
omgeving. De deuren staan van 
10.00 tot 16.00 uur open voor be-
zoekers die een kijkje in de werk-
plaatsen en ateliers wil komen 
nemen! Naast de ‘oude vertrouw-
de’ ambachtslieden, zoals het 
zeepatelier Uzepia, het schilders-
atelier van Ada Gons-Goosen, de 

bloembollenkweker Kees Kos-
ter, het beeldhouwersatelier van 
Femke Kempkes, de visserijbe-
drijf van Theo Rekelhof en de pot-
tenbakkerij Laura Brambach van 
Patch of Heaven zijn er dit jaar 
drie nieuwe lokaties bij gekomen!

Weven, kweken en wonen 
Het weefatelier ‘Achter het Scha-
penhek’, een atelier waar hand-
matig geweefd wordt, Horten-
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Keep Them Rolling en Crash museum
Veel regen bij rondrit 
Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - De histo-
rische rondrit Red Ball Express 
vond afgelopen zaterdag 22 sep-
tember plaats. De alweer zeven-
tiende editie werd georganiseerd 
door de vereniging Keep Them 
Rolling in samenwerking met het 
Crash Luchtoorlog- en verzets-
museum. De stoet vertrok vanaf 
fort Aalsmeer en arriveerde hier 
weer na een natte, regenachti-
ge tocht langs gedenkwaardige 
plaatsen in Badhoevedorp, Half-
weg, Bloemendaal, Heemste-
de, Haarlem en Hoofddorp. On-
danks het slechte weer was er pu-
bliek langs de route en allen re-

ageerden enthousiast op de on-
geveer vijftig authentieke leger-
voertuigen. In het Crash museum 
kon publiek de presentatie bekij-
ken, die een beeld gaf van de Red 
Ball Express zoals deze reed van-
af 1944. 
Het Crash Museum moet uit het 
fort bij Aalsmeer en is op zoek 
naar een nieuwe, passende ruim-
te. Vooralsnog zijn bezoekers ie-
dere zaterdag welkom in het fort 
aan de Aaslmeerderdijk tussen 
11.00 en 16.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.
crash40-45.nl.
Foto: Arita Immerzeel

Activiteiten de Binding en Dock
Week van de Opvoeding: 
‘Opvoeden is samenspel’
Aalsmeer - Volgende week, van 1 
tot 8 oktober, is het weer de lan-
delijke Week van de Opvoeding. 
De Binding en DOCK bieden deze 
week gratis toegankelijke work-
shops aan voor ouders. Het the-
ma van de Week van de Opvoe-
ding dit jaar is ‘Opvoeden is sa-
menspel’. 

Helpen met huiswerk
Op dinsdag 2 oktober wordt er 
een workshop huiswerkonder-
steuning aangeboden voor ou-
ders van kinderen op de middel-
bare school. Want als ouders wil 
je je kind graag helpen met het 
huiswerk, maar wat werkt? En 
wat werkt niet? In de workshop 
komen verschillende leerprinci-
pes en geheugenondersteuners 
naar voren, maar ook spreek-
beurten en werkstukken komen 
aan bod. De workshop wordt ver-
zorgd door Praktijk4Kids en zal 
op dinsdagavond 2 oktober van 
19.30 tot 21.00 uur worden ge-
houden in de Mikado aan de Ca-
tharina-Amalialaan 66. 

Verdovende middelen
De avond daarop, woensdag-
avond, wordt er in N201 een in-
teractieve avond gehouden 
over het gebruik van verdoven-
de middelen onder jongeren in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Uit on-
derzoek van de GGD en Brijder 
Jeugd en uit ervaring van de Bin-
ding en DOCK blijkt dat kinde-
ren uit de regio op jonge leeftijd 
al drinken. En als ze alcohol nut-
tigen, drinken ze meer en vaker 

dan jongeren uit omliggende ge-
meenten als Amsterdam en Am-
stelveen. Waar komt dit door? 
Geldt dit ook voor uw kind? Wat 
kunt u als ouder doen, welke af-
spraken kunt u met uw puber ma-
ken, wat zijn de risico’s voor uw 
kind als het om alcohol en drugs 
gaat? Tijdens deze workshop, ge-
organiseerd in samenwerking 
met Brijder Jeugd, wordt er inge-
gaan op deze vragen en meer. De 
avond vindt plaats op woensdag 
3 oktober van 19.30 tot 21.00 uur 
in N201 aan de Zwarteweg 90.

Samen eten en koken
Op donderdagavond is het om 
de week vaste prik voor een grote 
groep tieners en jongeren: gezel-
lig samen koken en eten tijdens 
Place2Eat in Place2Bieb in Ku-
delstaart. De Binding en DOCK fa-
ciliteren, de jeugd regelt de rest: 
van boodschappen doen en ko-
ken tot de afwas doen en een 
doekje over de tafel halen. Op 
donderdag 4 oktober nemen de 
tieners en jongeren hun ouders 
mee om met elkaar een gezonde 
maaltijd te maken en delen deze 
met elkaar van 17.30 tot 19.00 uur 
in Place2Bieb aan de Graaf Wil-
lemlaan 1.
De workshops die de Binding en 
DOCK aanbieden tijdens de Week 
van de Opvoeding zijn gratis toe-
gankelijk, maar wel graag even 
aanmelden. Dit kan via www.de-
binding.nl/agenda of door een 
mail te sturen naar lizanne@de-
binding.nl waarin u aangeeft dat 
u komt en met hoeveel personen.

Raadsleden op werkbezoek bij 
sierteeltbedrijf Mediaverdi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
14 september brachten de ge-
meenteraadsleden van Aalsmeer 
een werkbezoek aan familiebe-
drijf Mediaverdi aan de Oostein-
derweg 107. Dit werkbezoek was 
op uitnodiging van Greenport 
Aalsmeer. Het werkbezoek begon 
met een presentatie van Green-
port Aalsmeer die bestaat uit 16 
partijen (bedrijfsleven, kennis-
instellingen, onderwijs en over-
heid) die samenwerken aan één 
missie: het versterken van de in-
ternationale concurrentiepositie 
van sierteelt. Aansluitend was er 
ruimte voor discussie en konden 
er vragen worden gesteld over 
de thema’s; innovatieversnelling, 
aansluiting arbeidsmarkt- on-
derwijs, bereikbaarheid en logis-
tiek, imago en positionering van 
de sector, duurzaamheid (ener-
gie) en ruimte. Tijdens de rondlei-
ding in de kassen van de familie 
Buis werden diverse vragen ge-
steld door de raadsleden. Die kre-
gen zo een goed beeld van de ac-
tiviteiten van het bedrijf dat al 
meer dan 100 jaar in Aalsmeer is 

gevestigd. Daarnaast werd dui-
delijk wat het bedrijf in de loop 
der jaren aan ontwikkelingen 
heeft meegemaakt en ook hoe 
gemeentelijke besluitvorming en 
ook besluitvorming vanuit ande-
re overheden invloed heeft ge-
had. Het was een geslaagde ken-
nismaking van de leden van de 
raad met het sierteeltbedrijf dat 
anjers en seringen kweekt. In 
2018 zal de raad nog een aantal 
werkbezoeken brengen en ook in 
2019 gaat de gemeenteraad naar 
bedrijven om de contacten te 
versterken en kennis te vergaren.

Helpen maakt happy!
1e Aalsmeervoorelkaar 
Meet-up op 13 oktober
Aalsmeer - Helpen maakt hap-
py. Ook als je druk bent of weinig 
tijd hebt. Wil jij ontdekken hoe dit 
werkt voor jou? Kom dan zater-
dag 13 oktober naar de vernieuw-
de Oude Veiling voor de allereer-
ste Aalsmeervoorelkaar Meet-up 
en laat je inspireren! Kom ook en 
ontdek hoe helpen happy maakt. 
Tijdens het event gaan de aan-
wezigen in gesprek met Rachel 
van de Pol. Zij verrichtte een jaar 
lang elke dag een goede daad 
en schreef daarover ‘Het Heden-
daagse Heldenboek’. Rachel laat 
aan de hand van haar ervaringen 
zien dat klaarstaan voor een an-
der niet alleen de wereld, maar 
ook jezelf verrijkt.

Nieuwe talenten
Met behulp van een interactie-
ve test en uitwisseling met ande-
ren, ontdek je waar jouw talen-

ten liggen om iemand te helpen. 
Ga tijdens de borrel in gesprek 
met vrijwilligersorganisaties uit 
Aalsmeer die jouw hulp goed 
kunnen gebruiken en ontdek vrij-
willigerswerk dat past bij jou! De 
Meet-up is echt wat voor jou als je 
zin hebt in het opdoen van nieu-
we ervaringen en het vergroten 
van je wereld, best vrijwilligers-
werk zou willen doen, maar je af-
vraagt hoe je dit combineert met 
je druk bezette leven, je wilt ont-
dekken hoe je met jouw talen-
ten iemand kan helpen, je wat 
tijd over hebt en die graag op een 
betekenisvolle manier wil beste-
denen je opnieuw wil laten in-
spireren. De Aalsmeervoorelkaar 
Meet-up op zaterdag 13 oktober 
is van 14.00 tot 16.00 uur. De ont-
vangst in De Oude Veiling in de 
Marktstraat is vanaf 13.30 uur. De 
toegang is gratis.

Schoolkamp in april naar Texel
Gezellig startfeest op 
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen vrij-
dag 21 september was het jaar-
lijkse startfeest weer op OBS Ku-
delstaart. Leerlingen uit groep 
acht organiseren dit leuke feest 
aan het begin van het school-
jaar om geld op te halen voor het 
schoolkamp dat in april op Texel 
wordt gehouden. En dat is zeer 
goed gelukt, want ze hebben 
ruim € 1500,- met elkaar ingeza-
meld. Alle leerlingen hebben flink 
hun best gedaan om er een suc-
ces van te maken. Ze hebben ac-
tiviteiten bedacht en zijn langs 
winkeliers, ondernemers en kwe-
kerijen gegaan om producten te 
regelen.

Rad van fortuin en veiling
Er was een rad van fortuin waar-
bij er in vier rondes mooie prijzen 
gewonnen konden worden, zo-
als diner- en kappersbonnen, sie-
raden, planten en bloemen. De 
lootjes voor het rad zijn traditie-
getrouw altijd snel uitverkocht. 
Ook was er een veiling waar op 
producten, zoals een golfclinic, 
hockeytassen en een mixer, ge-
boden kon worden. Daar is ook 
veel geld mee opgehaald. De 
bloemen- en plantenverkoop was 
zoals ieder jaar weer erg populair, 
want er was veel moois te koop. 
Maar het leukste voor de kin-

deren die langs kwamen op het 
startfeest waren toch wel de ac-
tiviteiten. Met een bonnenboek-
je voor slechts € 2,50 kon je deel-
nemen aan vijf spelletjes, activi-
teiten of eten en drinken krijgen. 
Je kon onder andere doelschie-
ten, bowlen, basketballen, spons-
gooien en hockeyen, maar er was 
ook een waarzegster die je toe-
komst voorspelde. En overal kon 
je prijsjes winnen. Verder kon je 
je haren mooi in laten vlechten, je 
nagels laten lakken, een stoere ta-
toeage krijgen of je laten schmin-
ken.

Cake en koekjes
Voor het eten hadden de kinde-
ren ook goed gezorgd, door zelf 
taarten, cake, koekjes en muffins 
te bakken. Maar er waren onder 
andere ook salades, patat, brood-
jes kroket en frikandel te koop. 
Leuk was het ook dat twee leer-
lingen werden gebeld vanuit de 
studio van Radio Aalsmeer om 
in het programma Let’s Go live te 
vertellen over het startfeest die 
avond. De groep achters van de 
OBS Kudelstaart kunnen samen 
met hun leerkrachten terugkijken 
op een gezellig en geslaagd start-
feest 2018 en zijn de lokale on-
dernemers erg dankbaar dat ze 
aan dit feest hebben bijgedragen.

Tearoom Müller vernieuwd, 
maar toch vertrouwd
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag was de officiële opening en 
vrijdag 21 september stond de 
deur van de vernieuwde win-
kel van Müller aan de Stations-
weg open voor belangstellenden. 
In het oude, naastgelegen post-
kantoor is een kleine maand de 
tijdelijke winkel en tearoom ge-
huisvest geweest. Best een nos-
talgische plek, maar Marian en 
Sven Müller zijn blij nu weer te-
rug te zijn in hun vernieuwde, 
maar toch vertrouwde winkel en 
tearoom. De nieuwe winkel biedt 
meer ruimte om alle producten 
te presenteren. Eyecatcher is de 
zeven meter lange zwart mar-
meren toonbank. “We hebben 
een mooie mix gevonden tussen 
een duidelijke vernieuwing, zon-
der het warme, gezellige en ver-
trouwde te verliezen”, zo vertel-
den Marian en Sven voor aan-
vang van de verbouwing en hier-

in zijn ze inderdaad honderd pro-
cent geslaagd! Zeker een kijkje 
gaan nemen en een drankje met 
iets lekkers te nuttigen. En ver-
geet vooral niet om gebruik ma-
ken van de mooie aanbiedingen 
ter ere van de heropening. Meer 
informatie over de banketbakke-
rij, tearoom en chocolaterie op 
www.mullerbanket.nl. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Veel regen, maar heel 
gezellige burendag
Aalsmeer - De nationale buren-
dag is behoorlijk regenachtig ver-
lopen. Toch zijn de medewerkers 
van Dock tevreden over het ver-
loop van de dag. In Kudelstaart 
is bij Place2Bieb een gezamenlijk 
kunstwerk gemaakt en beschil-
derd. Het gras voor het jeugd-
centrum wordt nu opgevrolijkt 
door de kleurige letters ‘I love Ku-
delstaart’. Binnen in het centrum 
zijn met medewerking van een 
grote groep vrijwilligers spelle-
tjes gespeeld en konden kinde-
ren zich laten schminken. Ook tij-
dens de Burendag rond de Jon-
geren Ontmoetings Plek (JOP) 
bij de Bloemhof zijn kunstwer-
ken gemaakt door bewoners en 
jongeren. Er waren tenten neer-
gezet, zodat de workshops schil-
deren en dansen toch doorgang 
konden vinden, evenals de ge-
zamenlijke lunch. “Geslaagd, on-
danks de regen was het erg ge-
zellig”, aldus de Dock-medewer-
kers en de grote groep vrijwilli-

gers. Ook is Burendag gevierd in 
en bij de Open Hofkerk in de Op-
helialaan. Buurtbewoners wer-
den getrakteerd op overheerlijke 
pannenkoeken en voor de jeug-
dige bezoekers stond een spring-
kussen klaar. 
Deze organisatie van de buren-
dag hier had het minste last van 
de regen. De activiteiten vonden 
binnen plaats en het springkus-
sen was overdekt! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl.
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Informatiebijeenkomst
De Ontmoetingsgroep 
Aalsmeer en Mantelzorg 
&Meer organiseren in 2018: 
Informatiebijeenkomsten voor 
mantelzorgers van demente-
renden. Datum: dinsdag  
2 oktober, 19.30-21.00 uur.
Thema: ”mantelzorg” een part-
ner of ouder met dementie; 
liefde of zorg. Gastspreker: 
schrijfster van het  boek “dat 
dingetje waar jij van houdt”  
Atie van Lieshoud.
Locatie: gebouw Irene, Kanaal-
straat 12 in Aalsmeer.

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 3 oktober een 
heerlijk 3 gangendiner
met o.a. een lichtgebonden 
kaassoep, cordon bleu met 
een romige paprikasaus, 
doperwten met ham en ui, 
spicy potatoes, tropische 
koolsalade en een rum-rozij-
nen bavarois voor maar          
12 euro. Voor reserveringen: 
tel. 0297-820979. U bent vanaf 
17.00 uur van harte welkom.

Vrijdag 5 oktober
Nationale Ouderendag!

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
Vrijdag 5 oktober kunt
u gaan genieten van een
Heldere groentesoep, spek
lapje, kapucijners met uitge
bakken spekjes, bietensalade, 
zilveruitjes, Amsterdamse ui, 
gebakken ui, piccalilly, augurk, 
gegratineerde aardappel 
puree  en griesmeel vla + bes-
sensap voor maar 12 euro.
Voor reserveringen: tel. 0297-
820979. U bent vanaf 17.00
uur van harte welkom.

Donderdag 4 oktober  
kunt u weer sjoelen in wijk-
punt Voor Elkaer van 14.30 
-16.00 uur. Ook kunt u op 
afspraak gebruik maken van 
De Salon van 14.30-16.00 uur.
In De Salon kunt u uw nagels 
laten knippen, vijlen en een
mooi kleurtje laten lakken. 
Daarnaast kunt u komen voor
een gezichtsverzorging b.v. 
reinigen, een masker, korte
massage, haartjes verwijderen 
en een dagcrème. Kosten voor 
gezichtsbehandeling zijn  
4 euro en voor nagels 3 euro.

Informatiebijeenkomst

Activiteiten overzicht
Hersenz bij Heliomare
Willemijn Berkley: ‘En toen 
had ik hersenletsel’
Aalsmeer - Willemijn (41) speel-
de jarenlang in de landelijke 
squashcompetitie. Op een zon-
dagmiddag tien jaar geleden 
gaat het tijdens een potje vrij 
spelen mis. Ze glijdt waarschijn-
lijk uit en bonkt met haar hoofd 
hard tegen de muur. In het zie-
kenhuis wordt een hersenkneu-
zing geconstateerd waarbij ze al-
le herinneringen aan het ongeluk 
kwijt is. Na een paar dagen mag 
ze weer naar huis. 
Willemijn: “Wat mij is overkomen 
deed ik de eerste jaren af als een 
ongelukje. Want ach, je zag toch 
niks aan me. Ik moest van mijzelf 
gewoon weer mee kunnen draai-
en in de maatschappij, ik was 
immers jong en hoopte dat al-
les weer normaal werd. Nou dat 
werd het niet. Eindeloos heb ik 
aangemodderd, alleen, zonder 
hulp van instanties.”

Overprikkeling 
“Niemand zag dat ik snel over-
prikkeld raakte of doorging om-
dat ik de rem niet kon vinden. Of 
dat ik in gezelschap snel aan mijn 
taks zat. Ik nam veel te veel hooi 
op m’n vork. Daarbij negeerde ik 
alle signalen van mijn lichaam. 
Pas toen ik zelf accepteerde dat ik 
echt een beperking heb, begreep 
ik dat ik hulp nodig had.”

“Hersenz was mijn redding”
Bij toeval kwam Willemijn Ber-
kley bij Heliomare terecht waar 
ze het behandelprogramma Her-
senz ging volgen. “Dit was mijn 

redding! Door de behandeling 
leerde ik stapje voor stapje waar 
mijn grenzen lagen en kon ik de-
ze vervolgens leren accepteren. 
Ook leerde ik te verwerken wat 
mij door het hersenletsel is ont-
nomen: carrière, ontwikkeling en 
een plaats in de maatschappij. De 
onzichtbaarheid van mijn hersen-
letsel maakt het nog steeds las-
tig, ook al is er een last van mijn 
schouders gevallen nu ik mezelf 
zie zoals ik ben; iemand mét een 
beperking die nog steeds een 
heel leuk leven heeft. Iedereen 
die ooit hersenletsel heeft opge-
lopen door een ongeval of be-
roerte gun ik dat zij leren daar-
mee om te gaan. Want dat brengt 
zoveel rust in je leven! Daarom 
vertel ik regelmatig over mijn er-
varingen, onder andere tijdens 
informatiebijeenkomsten van 
Hersenz.” De eerstvolgende is op 
31 oktober in Aalsmeer van 17.00 
tot 19.00 uur. Meer informatie 
vind je op hersenz.nl. Aanmelden 
kan via hersenz@heliomare.nl 

Wonen aan de Westeinderplassen
Geslaagde open dag bij 
project ‘Heerlijkheid’
Kudelstaart - Op 15 septem-
ber kon een ieder het bouwter-
rein bezoeken van het nieuw-
bouwproject ‘Heerlijkheid Calsla-
gen’ in Kudelstaart.  Vanaf 30 me-
ter hoogte waren de villa’s in aan-
bouw en de kavels welke nog be-
schikbaar zijn mooi te zien. En 
niet te vergeten het adembene-
mende uitzicht over de Westein-
derplassen zorgde voor fl ink wat 
bezoekers. “De geïnteresseerden 

konden in een manbakje aan-
gelijnd naar boven toe met de 
kraan, en tevens kon men de ka-
vels vanaf een boot aanschou-
wen”, vertelt projectontwikkelaar 
Frans van Berkel, die tevreden te-
rugkijkt op de open dag.  Wilt u 
meer informatie of ook een kijk-
je nemen op de bouw? Kijk op 
www.wonenaandewesteinder-
plassen.nl of bel met Van Berkel 
Bouw: 0172-508382.

Optimalisatieplan ketenanalyse
Samenwerking Wellant 
mbo en hbo InHolland
Aalsmeer - Afgelopen week vond 
de kick-off  plaats van een samen-
werking tussen mbo studenten 
van Wellantcollege en hbo stu-
denten van Inholland. In deze bij-
zondere samenwerking gaan stu-
denten dit schooljaar direct aan 
de slag met ketenanalyses die lei-
den tot een optimalisatieplan. In 
gemixte groepen wisselen stu-
denten desk-studies af met ge-
sprekken met ondernemers en 
experts. Daarnaast volgen de stu-
denten workshops en houden zij 
sparring-sessies met elkaar. Half 
november leveren de studenten 
hun ketenanalyse op. Door het 
doen van deze analyse wordt in-
zichtelijk waar knelpunten en 
kansen zich bevinden om de sec-
tor verder te innoveren.
Op basis van deze inzichten, gaan 
de studenten aan de slag met 
deze inzichten, gekoppeld aan 
vraagstukken van ondernemers. 

De thema’s van deze vraagstuk-
ken zijn gekozen op basis van de 
agenda van de Greenports en de 
bevindingen van de studenten. 
Vijf maanden lang zetten de stu-
denten zich in om samen met 
hun docenten en opdrachtge-
vers uit het bedrijfsleven tot ver-
nieuwende inzichten en aanpak-
ken te komen. Tussentijds en aan 
het einde van deze pilot zullen de 
studenten deze resultaten aan de 
opdrachtgevers presenteren. Om 
deze bijzondere samenwerking 
goed van start te laten gaan, was 
er een kick-off  sessie met spre-
kers uit het bedrijfsleven. Zo kon-
den de studenten luisteren naar 
de verhalen van Colia Corts van 
NLG Holland, Jeroen Wolfsen van 
FleurametZ en Peter Uff els van 
KAVB. Na afl oop van dit inspire-
rende programma was er ruimte 
om na te praten met een hapje en 
een drankje. 

Verkiezing Onderneming v/h Jaar
KNAB: Handige mannen 
die meedenken
Aalsmeer - “Waar wij ons in wil-
len onderscheiden is interi-
eur ontwerp op maat leveren.” 
Aan het woord zijn Marc van der 
Knaap en Ab Baksteen samen het 
duo KNAB van KNAB Interieur-
bouw. Zij behoren tot de vier fi -
nalisten die in de Onderneming 
van het Jaar Verkiezing gaan strij-
den om de titel ‘Starter van het 
Jaar’. De van oorsprong ambach-
telijke meubelmakers hebben in 
de loop der jaren een sprong ge-
maakt die bij de jury veel respect 
afdwingt. “Het is een goede ba-
sis geweest, maar wij merkten al 
snel dat het ging om een te kleine 
markt en dat het werk te arbeids-
intensief was.”

Van werknemer naar ZZP’er 
Eerst werkten beiden als werkne-
mer, maar kozen ervoor om ver-
der te gaan als ZZP’er. Huurden 
elkaar in en besloten na zeven 
jaar samenwerken compagnons 
te worden. “Op een gegeven mo-
ment worden de opdrachten te 
groot en dan is samen gaan ge-
woon dé weg. Je wilt ook tegen 
een klant geen ‘nee’ hoeven zeg-
gen. Bovendien zijn de investe-
ringen zo hoog.” De twee handige 
mannen zijn aan elkaar gewaagd, 
hebben vertrouwen in elkaar en 
over opdrachten hebben zij geen 
klagen. Het enthousiasme voor 
het bedrijf van de juryleden John 
Jansen en Burgemeester Jeroen 
Nobel, die voor de voorrondes 
het bedrijf bezochten, groeide 
naarmate de vragen werd beant-
woord. “John Jansen stelde kriti-
sche vragen die wij goed konden 
pareren. Hij wilde onder andere 
weten hoe wij de zaken aanpak-
ken. Jeroen Nobel had het meer 
over de sociale aspect. En over 
onze toekomst gerichte plannen 
wilden beide weten. Van hen kre-
gen wij het advies meer te doen 
aan onze website en die raad 
hebben wij ter harte genomen.”

Innovatie
Op een ietwat verscholen ter-
rein staat onder andere hun gro-

te loods. Als je binnenkomt im-
poneren de grote zaagmachine, 
de heftruck en de enorme pla-
ten hout. “Sommige platen waar-
mee wij werken wegen meer dan 
150 kilo.” In de meters hoge ruim-
te ruikt het lekker naar hout. Een 
grote lobbes van een hond vindt 
de gasten wel prima, hij tilt even 
zijn kop op en snurkt weer verder.
Het was architect Dirk Postma die 
KNAB aanspoorde mee te doen 
aan de Onderneming van het 
Jaar. Ook hij was onder de indruk 
van het bedrijf dat innoverend 
werkt. “Wij meten drie dimensio-
naal met Flexijet in en zijn daar-
mee het eerste bedrijf in Neder-
land. Waarna met het CAD teken-
programma alle meetgegevens 
ruimtelijk weergegeven worden 
en alles ingetekend kan worden. 
En ja, een computer maakt geen 
fouten.” Met diezelfde nauwkeu-
righeid wordt er computer ge-
stuurd gezaagd en gefreesd. “Elke 
klus moet tot in de fi nesses pas-
send gemaakt worden. Natuurlijk 
is er wel eens een klus die meer 
aandacht vraagt, maar lukken 
doet het altijd. Dat geeft een fi jn 
gevoel. Wat wij van onze klanten 
horen is dat wij echt maatwerk le-
veren, goede adviezen verstrek-
ken en met de mensen meeden-
ken. Wij geven mensen vertrou-
wen.”

Zaai
Op aanraden doen de handi-
ge mannen ook mee aan het ko-
mende Zaai coachtraject. “Hoe-
veel tijd gaat ons dat kosten?” Ze 
worden gerustgesteld. Verplicht 
zijn de vier masterclass-avonden 
en de plenaire intervisie avonden, 
maar over een half jaar verspreidt 
komt dat neer op één avond per 
maand. “Nou dat moet lukken”, 
wordt er opgelucht geantwoord.  
Voor meer informatie over het 
Zaai coachtraject kan contact op-
genomen worden met project-
organisator Kirsten Verhoef via 
0297-366182 en via kirsten@sylt-
support.nl 
Janna van Zon 

Acties Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Fenomenale opbrengst 
voor Kinderfondsen
Aalsmeer - Op zaterdag 15 sep-
tember heeft Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia tijdens de Kids Beach 
Day in Scheveningen een cheque 
van maar liefst 27.681,33 eu-
ro overhandigd aan het bestuur 
van Stichting Kinderfondsen Ne-
derland. Dit geld is door de club 
ingezameld tijdens het clubjaar 
2017/2018 middels diverse acti-
viteiten, zoals de Kerstmarkt, het 
Proefvaren en de Paasbroden-
actie. Enorm veel inwoners van 
Aalsmeer (en daarbuiten) hebben 
deelgenomen aan één of meer-
dere activiteiten waardoor deze 
werkelijk fenomenale opbrengst 
gerealiseerd kon worden.
Met het geld zal Stichting Kin-

derfondsen Nederland kinderen 
in de regio Aalsmeer die niet vol-
waardig kunnen meedoen in de 
maatschappij ondersteunen. Het 
gaat om kinderen die leven on-
der de armoedegrens, kinderen 
met een beperking of kinderen 
met een langdurige ziekte. On-
der andere schoolspullen, bijles-
sen, zwemlessen en een dagje uit 
kunnen worden bekostigd.
Lionsclub Aalsmeer Ophelia is 
haar sponsoren, die de activitei-
ten mede mogelijk hebben ge-
maakt, enorm dankbaar voor 
hun fi nanciële of praktische hulp. 
Zonder hen was het niet moge-
lijk geweest deze prachtige op-
brengst te genereren.

OVAK te gast bij Looye 
Kwekers in Burgerveen
Aalsmeer - Een groep van bijna 
zestig leden van OVAK heeft op 
dinsdag 18 september een be-
zoek gebracht aan Looye Kwe-
kers in Burgerveen. Aan de hand 
van een powerpoint presentatie 
kreeg men een beeld van het be-
drijf en de missie om de allerlek-
kerste tomaat te kweken. Pronk-
stukken zijn de honingtoma-
ten en de Joyn tomaten. De ho-
ningtomaat ‘piccolo’ is een tros-
je met 14 kleine ‘snoep’ tomaten. 
De Joyn tomaat heeft een stevi-
ge structuur. Alleen de allerbeste 
tomaten mogen zich Honingto-
maten noemen. Van de tomaten 
die het net niet redden, omdat ze 
bijvoorbeeld een klein scheurtje 
hebben, wordt de meest smaak-

volle tomatenketchup gemaakt, 
zonder geur-, kleur- en smaak-
stoff en. 
Na de presentatie werd de groep 
voor de rondleiding in drieën 
gedeeld. De eerste groep be-
stond vooral uit voormalige kwe-
kers. Voordat men de kwekerij 
in mocht, moest men in een be-
schermend pak gehesen worden. 
In de kwekerij was er uitleg over 
het biologische kweek, teelt en 
arbeidsproces. 
Aan het eind van het bezoek 
ontving iedere deelnemers een 
Looye tasje met daarin een trosje 
Joy tomaten, een fl esje tomaten-
ketchup en een klein recepten-
boekje. Een geslaagde en interes-
sante middag. 
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Veel toespraken bevatten mooie 
woorden, maar weet je dat we 
ook veel hebben met cijfers en 
getallen? Aan iedereen is een 
getal gekoppeld. Eigenlijk niet 
een getal, maar een cijfer met 
meerdere combinaties. Denk 
eens aan een telefoonnummer. 
Zodra je iemand belt, brengt de 
juiste getallencombinatie jouw 
foto of contact in het scherm. 
Je bent dus door dit nummer 
met elkaar verbonden.

Zo is er ook een bankrekening-

huisnummer? Je postcode? Het 
kenteken van je auto? Allemaal 
combinaties van getallen en cij-
fers die aan jou gekoppeld zijn. 
Wellicht heb je ook een geluks-
getal.  Dit getal heb je ooit eens 
bedacht en heeft voor jou een 
bepaalde betekenis. 
Jouw allereerste getallenreeks 
ontstond bij je geboorte: jouw 
geboortedatum. In mijn geval 
was het niet alleen míjn ge-
boortedatum, maar ook die van 
mijn tweelingbroer. Getallen 
worden hiermee data, die je le-

ven lang bij je horen. Zo zijn er 
getallencombinaties die bij een 
bepaalde dag horen. Wanneer 
je deze combinatie hoort of 
ziet, dan weet iedereen direct 
waar het over gaat. Ik zal eens 
een voorbeeld geven:  9-11 of 
21-7-1969. De eerste combi-
natie weet iedereen nog wel. 
De tweede is de datum van de 
eerste man op de maan. Vaak 
weet je ook nog precies waar 
je was, toen je geconfronteerd 
werd met dit nieuws.

Naast je geboortedatum, komt 
natuurlijk ook een keer een 
combinatie van getallen, die 
de datum van je overlijden zal 
weergeven. Gelukkig weten wij 
die datum nu nog niet. Wel zul-
len na het overlijden veel nabe-
staanden zich deze datum blij-
ven herinneren. Een datum om 
aan iemand te denken die je lief 
was en om juist op dat moment 
stil te staan bij het verlies.
Een voorbeeld van een der-
gelijke datum, die velen altijd 
bij zal blijven, is 16-08-1977: 
de datum van overlijden van 

Elvis Presley. Of 25-12-2016, 
de kerstdag waarop George  
Michael overleed.

Wat is jouw getal? Welke reeks 
heeft voor jou een speciale be-
tekenis? Aan welk moment is 
dat gekoppeld?

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg van 
9.00 - 10.00 uur een inloop-
spreekuur. Loop gerust binnen 
voor informatie over wat er 
komt kijken bij een uitvaart. 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Wat is jouw getal?

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

17.642,19 voor kankerbestrijding
Collecteopbrengst KWF 
hoger dan vorig jaar!
Aalsmeer - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Aalsmeer en 
Kudelstaart heeft dit jaar maar 
liefst 17.642,19 euro opgebracht 
en daarmee kan het KWF, dank-
zij de vrijgevigheid van vele in-
woners, onderzoeken naar be-
handeling en genezing van de 
ziekte kanker blijven �nancieren. 
In vergelijking tot 2017 werd er 
dit jaar iets meer opgehaald, na-
melijk 517,61 euro en uiteraard 
is penningmeester Marlien Smit 
van KWF Aalsmeer daar ontzet-
tend blij mee. 
Opmerkingen van veel mensen 
dat ze pas nog gedoneerd had-
den voor de geweldige zwemac-
tie van Maarten van der Weijden 
nam niet weg dat ze toch ook wat 
in de collectebus deden. In het af-
gelopen jaar had zich, naast de 
collectanten waarvan sommigen 
al heel veel jaren collecteerden, 
een aantal nieuwe collectanten 
aangemeld. 
Gelukkig waren ook de vacatu-
res voor een aantal wijkhoofden 

op tijd ingevuld, zodat de ook al 
nieuwe collecte coördinator van 
het KWF Aalsmeer Sandra Lissen-
burg kon beschikken over een 
complete ploeg mensen. Met z’n 
allen realiseerden ze de fantas-
tische opbrengst en het bestuur 
van KWF Aalsmeer dankt alle col-
lectanten, wijkhoofden en de col-
lecte-coördinator voor hun ge-
weldige inzet.

Korenmarathon
Heeft u de collectant gemist en 
wilt u alsnog een bijdrage leve-
ren? Dat kan! Op zondag 14 ok-
tober organiseert KWF Aalsmeer 
in de Studio’s Aalsmeer voor het 
derde opeenvolgende jaar de 
KWF Korenmarathon. Met de 
aanschaf van een toegangskaart-
je à 10 euro in de voorverkoop 
en 12,50 euro aan de kassa heeft 
u niet alleen een geweldige dag 
met 46 optreden van 25 koren, 
maar steunt u ook het KWF! Meer 
informatie is te vinden op www.
kwfaalsmeer.nl.

2.500 Euro van OSA voor 
Doopsgezinde gemeente
Aalsmeer - Vorige week is een 
subsidie cheque uitgereikt aan 
een delegatie van de kleding-
beurs van de Doopsgezinde ge-
meente Aalsmeer door Stef Hol-
ling, penningmeester van Stich-
ting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA). De kleding- 
en speelgoedbeurs werd gehou-
den op 7 april. Door de vakantie-
periode kon de cheque niet eer-
der worden overhandigd. Dat is 
nu dus gebeurd. Er werd een be-

drag van 2.533 euro ingezameld 
en dus mocht een cheque van 
2.500 euro worden gegeven. 
Het bedrag wordt besteed aan 
schoolgeld, schooluniformen en 
onder andere boeken voor 60 
kinderen in Jinja, Oeganda van 
Stichting ‘The Pearls of Africa’ te 
Zevenhoven. Kijk voor meer in-
formatie op: www.thepearlso-
fafrica.nl. Meer informatie over 
OSA is te vinden via: www.osa-
aalsmeer.nl

Jubilerende stichtingen trappen af
‘Toekomst van Aalsmeers 
verleden’ in Burgerzaal
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 28 sep-
tember vieren de stichtingen Oud 
Aalsmeer en Historische Tuin dat 
ze respectievelijk bijna 50 en al 40 
jaar actief zijn in Aalsmeer. Naast 
toespraken van Dirk Jongkind, 
voorzitter van Oud Aalsmeer, en 
bestuurslid Anton Temme van 
de Historische Tuin zullen zowel 
burgemeester Jeroen Nobel van 

Aalsmeer als Noord-Hollands ge-
deputeerde Cultuur Jack van der 
Hoek ingaan op de relatie tussen 
lokale c.q. provinciale politiek en 
stichtingen die zich hard maken 
voor historische aspecten bin-
nen lokale samenlevingen. De-
ze middag is uitsluitend toegan-
kelijk voor genodigden en staat 
in het teken van ‘De toekomst 
van het verleden’. Aalsmeer heeft 
een verleden van constant veran-
derende toekomsten, maar vrij-
wel altijd speelden arbeidsmi-
granten daarin een rol. Zij heb-
ben zelfs aan de wieg gestaan 
van het dorp Aalsmeer. Van ont-
ginningsdorp, landbouwdorp, 
hennepdorp, turfdorp, vissers-
dorp, katoenblekersdorp, boom-
kwekersdorp, aardbeiendorp en 
bloemendorp naar handelsdorp. 
En elke keer zag de toekomst er 
weer anders uit. Ondanks de wa-
penspreuk van Aalsmeer: Be-
houdt wat ge hebt.

Vijf eeuwen migratie
Twee eeuwen geleden bestond 

de lokale bevolking tijdens het 
zomerseizoen voor ruim 20 pro-
cent uit buitenlanders. Duitsers. 
Vandaag de dag is dat ‘nog maar’ 
zo’n 10 procent. Polen. Toch had 
Aalsmeer rond 2005 zelfs het 
hoogste migratiesaldo van alle 
gemeenten in Nederland. Tegen 
die achtergrond hebben beide 
stichtingen professor Jan Lucas-
sen (emeritus hoogleraar Inter-
nationale en Sociale geschiede-
nis aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam en lid van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van We-
tenschappen) bereid gevonden 
om een lezing te houden over 
‘Vijf eeuwen migratie naar Neder-
land… en Aalsmeer’. Een lokaal en 
zeer actueel onderwerp. 

Maand van de geschiedenis
Na deze kick o� op 28 septem-
ber zetten Oud Aalsmeer en His-
torische Tuin Aalsmeer zich gedu-
rende de hele maand oktober (de 
Maand van de Geschiedenis) ge-
zamenlijk in om de geschiedenis 
van Aalsmeer en Kudelstaart dich-
ter bij huis te brengen. Dat begint 
op zaterdag 6 oktober (van 13.30 
tot 17.00 uur) met presentaties 
van beide stichtingen plus Koren-
molen De Leeuw en De Bovenlan-
den Aalsmeer. In de veilingzaal 
van de Historische Tuin worden 
historische �lms vertoond. Op 

Zaterdag veiling bloemen, 
planten en fruit in de Tuin
Aalsmeer - De laatste zaterdag 
van de maand, 29 september, 
staat bij de Historische Tuin in 
het teken van de publieke veiling. 
Om 15.00 uur gaat de veiling-
meester van start. Dé kans om 
voordelig een tuinplant of dag-
verse groente en fruit in te kopen! 
Bent u behendig genoeg om tij-
dig op de knoppen te drukken? 
Kom langs en speel het spel in 
de authentieke afmijnzaal. Vooraf 

wordt de mogelijkheid geboden 
om te genieten van ko�e en wat 
lekkers in de gezellige ontvangst-
ruimte van het museum. Met een 
entreekaartje krijgt u toegang tot 
de veiling. Donateurs, museum-
kaarthouders en kinderen tot 12 
jaar gratis. Meer informatie is t e 
vinden op www.historischetuin-
aalsmeer.nl. De Historische Tuin is 
bereikbaar via de ophaalbrug aan 
het Praamplein. 

vrijdagavond 12 oktober (19.30 
tot 22.15 uur in The Beach) houdt 
eerst Jan Willem de Wijn een ver-
haal (power point) over het de ge-
schiedenis van het Oosteinde tot 
circa 1850, met migratie als rode 
draad. Gevolgd door Dirk Jong-
kind met lichtbeelden over het 
Oosteinde vanaf 1850. De week 
erop is Kudelstaart aan de beurt 
in het Dorpshuis (ook van 19.30 
tot 22.15 uur). Hier houdt Jan Wil-
lem de Wijn een verhaal over een 
aantal plekken in Kudelstaart 
waar zich in het verleden van al-
les heeft afgespeeld. Met een link 
naar de (inter)nationale geschie-
denis. Daarna treedt Wim Rood-
enburg op met oude en actuele 
foto’s van locaties in Kudelstaart. 
Met deze, op wijken toegesne-
den, vorm van geschiedenis wil-
len Oud Aalsmeer en Historische 
Tuin zich bij nieuwe inwoners van 
de gemeente (beter) bekend ma-
ken. De maand van de geschiede-
nis wordt afgesloten op zaterdag 
27 oktober. Plaats van handeling: 
de Historische Tuin van 13.30 tot 
17.00 uur. Dirk Jongkind laat een 
presentatie zien over het ontstaan 
van de tuinbouw in Aalsmeer. Na 
een �lm over de Historische Tuin 
is er een speciale jubileumvei-
ling! Voor alle activiteiten in okto-
ber geldt: gratis toegang voor ie-
dereen! 

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer werkt met de andere gemeen-
ten binnen de regio Amstelland-Meerlanden, de regio Zaan-
streek-Waterland en de gemeente Amsterdam samen op het ge-
bied van de woonruimteverdeling. Deze samenwerking betreft 
de toewijzing van sociale huurwoningen van corporaties. Door 
deze samenwerking is voor woningzoekenden één inschrijving 
geldig in de hele regio en wordt het grootste deel van de vrijko-
mende sociale huurwoningen van corporaties in de regio aange-
boden via WoningNet Stadsregio Amsterdam.

Gemeenten Amstelland in gesprek 
over woonruimteverdeling in regio

De in de regio samenwerkende 
gemeenten en corporaties zijn 
met elkaar in gesprek over her-
ziening van de huidige afspraken 
over woonruimteverdeling. Dit 
gesprek moet uiteindelijk leiden 
tot een gezamenlijk voorstel van 
gemeenten en corporaties voor 
aanpassing van de regels over 
woonruimteverdeling. De regels 
over woonruimteverdeling wor-
den vastgelegd in een huisves-
tingsverordening. Het vaststellen 
van de huisvestingsverordening 
is een bevoegdheid van de ge-
meenteraad. 

Huurwoningen schaarser
De reden om de woonruimtever-
deling te herzien is dat de huidi-
ge toewijzing van sociale huur-
woningen op basis van inschrijf-
duur of urgentie niet meer vol-
staat. Sociale huurwoningen wor-
den steeds schaarser. Dit resul-
teert in een oplopende wacht-
tijd voor deze woningen, een toe-
nemend aantal actief woning-

zoekenden in WoningNet en een 
steeds groter aantal reacties per 
woning. Door de schaarste en de 
toenemende druk op de sociale 
huurwoningen komen huishou-
dens, die snel een woning nodig 
hebben en niet in aanmerking 
komen voor een urgentie, niet 
snel genoeg aan de beurt. Wach-
ten op je beurt is in zo’n situatie 
niet altijd meer rechtvaardig. Bo-
vendien is het huidige systeem 
niet meer transparant voor wo-
ningzoekenden. Er zijn veel voor-
rangsregelingen en uitzonderin-
gen, die de volgorde op basis van 
inschrijfduur doorkruisen. Veel 
woningzoekenden ervaren dan 
ook een zeer lange wachttijd en 
een lage kans van slagen op een 
sociale huurwoning. 

Nieuwe regels
Samen met de corporaties wordt 
gewerkt aan een voorstel voor 
een nieuwe woonruimte-verde-
ling. Ambtelijk is hierover het ge-
sprek gestart. Dit gesprek moet 

Halteborden 
Feestweek 

terecht!
Aalsmeer - Er is goed nieuws te 
melden over de verdwenen bor-
den van de Feestweek. Na de 
Feestweek was iemand zo vrien-
delijk geweest om de bushalte-
bordjes vanaf diverse locaties te 
verwijderen. Alleen was bij de 

organisatie niet bekend waar de 
bordjes naartoe waren gebracht. 
Het bestuur van de Feestweek 
deed een oproep en met succes. 
“Iedereen bedankt voor het uitkij-
ken naar onze halteborden. Door 
jullie hulp zijn alle borden weer 
in ons bezit”, laat de organisatie 
weten. En dat is mooi. Volgend 
jaar kunnen feestgangers dus 
gewoon weer bij de vertrouwde 
bushaltes gaan staan voor een rit-
je naar de feesttent en na a�oop 
om thuis gebracht te worden.

leiden tot de uitwerking van een 
aantal mogelijke opties voor een 
nieuw systeem voor de verdeling 
van woonruimte, die er beter dan 
het huidige systeem voor zorgen 
dat de woning terechtkomt bij 
degene die deze het hardst nodig 
heeft. Bij dit gesprek worden ook 
andere partijen betrokken, zoals 
vertegenwoordigers van huur-
ders, zorginstellingen en woning-
zoekenden. Dit najaar worden de 
e�ecten van de verschillende op-
ties in beeld gebracht en op ba-
sis hiervan wordt een voorstel ge-
maakt voor een nieuwe woon-
ruimteverdeling.

Planning
In regionaal verband gaat in ok-
tober een sessie georganiseerd 
worden om alle raadsleden van 
gemeenten te informeren over 
het huidige systeem van woon-
ruimteverdeling, de knelpunten 
die daarbij horen en de mogelijke 
uitwerkingsrichtingen voor een 
nieuw systeem van woonruimte-
verdeling. Vervolgens wordt op 
een later moment dit najaar een 
consultatiebijeenkomst over dit 
onderwerp gehouden binnen de 
gemeenteraad van Aalsmeer. Be-
oogde planning is om het uitein-
delijke voorstel in de tweede helft 
van 2019 te agenderen voor het 
college van B&W, de raadscom-
missie en de gemeenteraad.

Verkoop Israël 
producten

Aalsmeer - Zaterdag 29 septem-
ber kunnen van 13.00 tot 16.00 uur 
in ‘t Baken in de Sportlaan 86 weer 
de nieuwe (en oude) producten uit 
Israël bekeken en gekocht worden. 
Ook zijn de nieuwe catalogussen 
hier verkrijgbaar. Israël-consulente 
Diny Wichers hoopt vele belang-
stellenden te mogen verwelkom.

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eer-
ste maandag van de maand een 
container staan op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Deze container 
kan gevuld worden met oud pa-
pier, karton en verpakkingsmate-
rialen door particulieren en be-
drijven. De opbrengst komt ten 
goede van de koorkas. Maan-
dag 1 oktober  staat de container 
klaar van 10.00 tot 19.00 uur. Voor 
inlichtingen: Arie Koningen, tele-
foon  0297-323847.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

N201 beklad, iets gezien?
Aalsmeer - Op zaterdag 22 sep-
tember tussen één en twee uur 
in de nacht is op het gebouw van 
N201 aan de Zwarteweg een ‘rare’ 
tekst geschreven. “Iemand vond 
het kennelijk heel tof om na af-
loop van het Oenkiefest het ge-
bouw te bekladden met deze ver-
heff ende tekst. Mocht je een an-
der op ideeën hebben gebracht: 
Bedenk dan ook even dat we hier 
uren mee bezig zijn en honderden 
euro’s verder voordat het weer 
netjes is. Heel fi jn. En als je dacht: 
Ik ben vet stoer nu, de man van 

de avond. Sorry vriend, je bent de 
stakker van de week”, aldus San-
der Jongkind van N201 Aalsmeer 
op facebook. Hij doet een oproep 
aan degene die de spuitbus ter 
hand heeft genomen om zich te 
melden en hij hoopt dat getuigen 
zich melden. “Dan gaan we even 
een gesprekje voeren met deze 
persoon”, besluit Sander. In reac-
ties van derden wordt (begrijpe-
lijk) aangeraden om hier een taal-
lesje aan te koppelen. Iets gezien, 
weet je meer? Stuur dan een mail 
naar info@n201.nl

Verkeerscontrole politie 
met examenkandidaten
Aalsmeer - Op dinsdag 18 sep-
tember hebben politiestuden-
ten in de ochtend geassisteerd bij 
een verkeerscontrole op de Bos-
randweg. In totaal waren er acht 
kandidaten van de politie Amstel-
veen, Aalsmeer en Uithoorn die 
examen deden in het ‘assisteren 
bij een verkeerscontrole’. Tijdens 
dit examen moeten zij laten zien 
dat ze vaardig zijn in het uitvoe-
ren van een uitgebreide verkeers-
controle.
Naast de controle van het rij- en 
kentekenbewijs was er extra aan-
dacht voor de technische staat 
van voertuigen, lading en open-
staande boetes. Tijdens de con-
trole vielen er meerdere zaken 

op. Zo troff en de motorrijders van 
de politie een aanhangwagen 
met houten planken. De planken 
staken bijna anderhalve meter uit 
aan de achterzijde zonder marke-
ring. Ook werd er een bestuurder 
betrapt die reed in een vrachtwa-
gen zonder in het bezit te zijn van 
het hiervoor geldende rijbewijs 
en er zijn meerdere technische 
gebreken geconstateerd, waar-
onder niet werkende remlichten 
en richtingaanwijzers.
Tegen het middaguur was de 
controle ten einde en konden de 
examinatoren de acht studenten 
verlossen van hun zenuwen, ze 
zijn allemaal geslaagd. Profi ciat!
Bron en foto: Politie Amstelveen

Aalsmeer - Wat elk verstan-
dig mens allang op de vingers 
had nageteld, gebeurt inmid-
dels dagelijks. Een aantal keren 
per dag is het op het kruispunt 
Uiterweg, van Cleeff kade en 
Grundelweg één grote vastge-
lopen puinhoop, een terugke-
rende kakafonie van vervoer-
middelen.
Fietsers met kinderen wurmen 
zich tussen vastgelopen op-
leggers door, die op hun beurt 
weer woedend claxonneren 
naar een van die bestuurders 
vanaf het Praamplein die snel 
een gaatje inschieten en zo de 
boel nog meer vastzetten voor 
wagens die meer ruimte nodig 
hebben. Mensen zitten soms 
bevroren van de schrik achter 
het stuur.
In het begin van de bouwwerk-
zaamheden op het Lidl-terrein 
zijn er nog wel een paar dagen 
echte verkeersregelaars aan 
het werk geweest, maar blijk-
baar zijn die moedeloos naar 
huis gegaan. Het vraagt de ver-
keersdeelnemers om heel veel 

geduld en verkeersinzicht om 
de boel daar een beetje draai-
ende te houden. Want het 
bouwbedrijf vindt namelijk dat 
de wagens van en op het Lidl-
terrein altijd voorrang hebben. 
Die zetten gewoon hun ei-
gen verkeersregelaars even op 
straat. Het bouwbedrijf maakt 
de weg juist op dat kruispunt 
Grundelweg, Uiterweg ook 
nog een stukje smaller met 
heiwerk en hekken, want het 
werk gaat voor.
Wat te denken over de bewo-
ners van de Uiterweg die ge-
woon hun werk moeten kun-
nen doen, maar steeds weer 
vastlopen in die bende om 
maar te zwijgen als de hulp-
diensten moeten uitrukken 
voor een noodgeval. En het is 
nog maar het begin. En van de 
belofte dat bewoners van de 
Uiterweg goed en tijdig ge-
informeerd zouden worden, 
zoals besproken tijdens een 
raadsvergadering, is vrijwel 
niets waar gemaakt.
Jan Daalman

LEZERSPOST

Aantal keren per dag een chaos
Vastgelopen puinhoop 
op kruispunt Uiterweg

Rivierkreeft grote plaag 
voor vissers!
Aalsmeer - De Amerikaanse ri-
vierkreeft verovert het Neder-
landse oppervlaktewater en be-
gint een ware plaag te worden. 
Het beest eet sloten kaal waar-
door planten en ander leven ver-
dwijnen. Is de rivierkreeft echt 
hongerig dan wordt het een alles-
eter, dit ondervinden veel vissers 
aan de waterkant. In het Zwa-
nenmeer en in de Hornmeer stikt 
het van de rivierkreeften, vissen 
is hier vaak niet mogelijk. Waar-
door vissers de ene dag meer last 
hebben van de kreeften dan een 
andere dag is niet bekend. Waar-
schijnlijk heeft dit te maken met 
wisselende weersomstandighe-
den. Als er zuurstof-of voedsel 
tekort is, en vooral als er een fi k-
se regenbui valt, kruipen de ri-
vierkreeften met tientallen tege-
lijk uit de sloten op zoek naar een 
betere verblijfplaats. Grote vo-

gels en vooral meeuwen vallen 
de wandelende lekkernijen aan 
en laten alleen de scharen van de 
kreeften achter. Natuurlijke vij-
anden hebben de kreeften bijna 
niet, een reiger en een fuut pak-
ken nog weleens een kreeft. 
De Amerikaanse rivierkreeft is 
niet alleen een plaag, maar ook 
een delicatesse. De meest voor 
de hand liggende oplossing lijkt 
dan ook om de sloten en plassen 
leeg te vissen en de rivierkreeften 
op te eten. Dat er nog niet groot-
schalig op rivierkreeft wordt ge-
vist, heeft alles te maken met re-
gelgeving. Het ministerie van 
Economische zaken wil daarom 
de vissers in Nederland de mo-
gelijkheid geven om grootschalig 
en gericht op rivierkreeft te vis-
sen. Hopelijk komt deze regelge-
ving snel tot stand.
 Verslag en foto: Ruud Meijer

 In het Zwanenmeer in Oost zitten erg veel rivierkreeften.

Wedstrijdzwemmen
Oceanus start succesvol 
het nieuwe seizoen
Aalsmeer - Afgelopen zondag 23 
september was zwembad De Wa-
terlelie het decor voor de start 
van het nieuwe wedstrijdzwem-
seizoen. Met een ploeg van maar 
liefst 27 zwemmers tot 14 jaar 
verscheen Oceanus aan de start. 
Het inzwemmen was al een bele-
ving op zich. Het leek met al die 
deelnemers van verschillende 
verenigingen meer op een mie-
renhoop dan op een zwembad.
De middag werd gestart met de 
oudsten van de groep. Kyann El-
baz, Jayden van der Bijl en Loek 
Boerlage verschenen aan de 
start. Kyann en Jayden zetten 
een prachtig persoonlijk record 
neer. En Loek liet weer zien dat 
de rugslag voor hem bedoeld is. 
Hij pakte het goud. Daarna was 
het de beurt aan de dames Li-
sa van Overloop, Melissa Pruis, 
Sophie Reurings, Phaedra Mo-
lenwijk, Charlotte Bentveld, Mi-
la van Duijnhoven, Pippi Achter-
berg, Ebba Vonk en Romee Veldt. 
Zij mochten allemaal starten voor 
de 100 meter vrije slag. Het re-
sultaat was ernaar. Lisa, Melis-
sa, Sophie, Phaedra, Charlotte, 
Mila, Ebba hadden allemaal een 
prachtig persoonlijk record. Ro-
mee nam het zilver mee naar huis 
en Pippi het goud. Pippi had een 
gouden dag. Zij werd ook eerste 
op de 100 meter rugslag en de 50 
meter schoolslag. Haar zus Len-
te ging ook met medailles naar 

huis. Zij had twee keer zilver op 
de 100 meter schoolslag en de 
200 meter wisselslag. Na de oud-
sten kwamen de jongsten aan de 
beurt. Soraya Lopes, Kiara Koster 
en Sun Blesgraaf stonden klaar 
voor de 100 meter rugslag. Voor 
Sun was dit heel spannend, want 
ze heeft nog nooit een wedstrijd 
met vier banen rugslag gezwom-
men. Sun had een schitteren-
de tijd, Kiara pakte brons en So-
raya ging met goud naar huis, la-
ter ook voor de 100 meter school-
slag. Sophie had ook een goe-
de dag. Zij scoorde een bronzen 
plak voor de 50 meter schoolslag. 
Bij de jongens verschenen Olivier 
van der Salm, Ian Fa-Si-Oen, Aar-
onn Elbaz en Diederick Bentveld 
voor de 50 meter vrije slag. Ian, 
Aaronn en Diederick verbeterden 
allen hun tijd met een persoon-
lijk record. Aaronn scoorde later 
op de dag brons op de 100 meter 
rug. Dan wordt het tijd voor nog 
een medaille. Op de 200 meter 
wisselslag was Oceanus succes-
vol met brons voor Ellise Schip-
per. De dag werd afgesloten met 
een spannende estafette tussen 
een aantal verenigingen. Dat be-
tekent een hels kabaal met al die 
aanmoedigingen. Dank aan al-
le vrijwilligers en de vele offi  cials 
die geheel kosteloos hun middag 
in het zwembad besteden om dit 
allemaal mogelijk te maken voor 
de kinderen!

De Oceanus wedstrijdzwemmers waarvan een groot aantal bij de start 
van het seizoen al een medaille wist te behalen.

Geweldig leuk weekend 
bij jarige midgetgolfclub
Aalsmeer - Afgelopen week-
end werd het 40 jarig jubileum 
gevierd bij de Aalsmeerse mid-
getgolfclub aan de Beethoven-
laan. Zaterdag was er een lande-
lijk 2 tegen 2 toernooi georgani-
seerd. Het is dan de bedoeling 
om met z’n tweeën zoveel moge-
lijk banen in enen te slaan. Lukt 
het de eerste speler niet dan mag 
je maat proberen een 1 te slaan. 
Lukt het de eerste speler wel om 
een 1 te slaan dan hoeft je maat 
die baan niet meer te slaan. De 
een begint op de even banen en 
de andere op de oneven banen. 
De tweede ronde begint het an-
dere duo op de betreff ende ba-
nen. Zo heb je dus het 2 tegen 2 
toernooi. 
De wedstrijd werd geopend door 
wethouder Wilma Alink-Schel-
tema. In haar toespraak sprak 
de wethouder haar bewonde-
ring uit over het vele vrijwilligers-
werk wat de leden van de MGC 
Aalsmeer uitvoeren, onder an-
dere het park onderhouden, de 
baan open houden. De gemeen-
te is alleen aansprakelijk voor het 
onderhoud van de banen. Ze zei: 
“En als er een bultje is te vinden 
dan weet de vereniging ons, de 
gemeente, te vinden.” Er werden 
uiteindelijk 4 ronden gespeeld 
omdat het af en toe regende. 
Met om half 1 een gezamenlij-
ke broodjesmaaltijd. Na afl oop 
was er een barbecue met de 60 
deelnemers van het toernooi en 
de 10 vrijwilligers van de vereni-
ging. Het toernooi werd gewon-
nen door Els van der Stroom en 
Wim van de Meer. Een zeer knap-
pe prestatie. Wim heeft jaren ge-
leden een auto ongeluk gehad en 
liep daarbij een dwarslaesie op, 
maar na het lange herstel pikte 
hij het midgetgolf weer op in een 
rolstoel. Beiden spelend voor de 
Trekvogels uit Boskoop. Zij sloe-
gen samen 46 enen over de 4 ron-
de. Het record van vorig jaar een 
ronde van 21 holes werd niet ver-

broken. Tussendoor werden de 
deelnemers ’s morgens getrak-
teerd op een gebakje en in de 
middag op lekkere warme hapjes.  
Iedereen was vol lof over de orga-
nisatie van dit toernooi. De feest-
commissie had een budget waar 
de leden van de vereniging jaren 
voor had gespaard.

Jubileumbal
Op de zondag was er een specia-
le feestmiddag voor de leden. Op 
vier leden na was iedereen aan-
wezig wat resulteerde in een ge-
zellig samenzijn. Wederom met 
wat lekkers en een drankje. Voor 
het 40 jarig jubileum werd er spe-
ciaal een jubileumbal geïntrodu-
ceerd. Iedereen van de club kreeg 
deze bal cadeau. Het was de be-
doeling dat iedereen een rond-
je met deze bal zou gaan gol-
fen, maar de regen bleef vallen 
en was er binnen een alterna-
tief golfbaan uitgelegd en ieder-
een moest deze baan van 3 ver-
schillende afslagpunten slaan. 
Deze werd gewonnen door Dirk-
Jan Jongkind na barrage met Pe-
ter Bonhof. Aan het einde van de 
middag werd het dan toch nog 
droog en ging ‘de jeugd van het 
begin’ toch nog even de baan 
met de nieuwe bal uitproberen. 
De bal komt zeker van pas op en-
kele banen van Aalsmeer. De or-
ganisatie kan terugkijken op een 
heel gezellig weekend. 
Ook kennis maken met de wed-
strijdsport minigolf of zomaar 
voor de gezelligheid? De mid-
getgolfbaan is elke weekend ge-
opend van 13.00 tot en met 17.00 
uur. De wedstrijdspelers spelen 
op de woensdagavond.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub de Geluksvogels op de 
woensdagavond in het Dorpshuis 
van Kudelstaart vanaf 20.00 uur.
Op 19 september werd Corrie Du-
rieux eerste met 5502 punten, 
Ben van der Voort werd twee-
de met 5441 punten en Jaap 
Streefkerk werd derde met 5142 
punten. De poedelprijs was de-
ze week voor Ton Schouten met 
3825 punten

Start schaatstrainingen!
Einde skeelerseizoen 
voor jeugd VZOD
Kudelstaart - De dagen worden 
korter en het wordt kouder. Dit 
betekent dat Schaatstrainings-
groep VZOD zich gaat klaar ma-
ken voor het winterseizoen. 
Komende dinsdag 2 oktober is al-
weer de laatste skeelerles. Vanaf 
afgelopen mei hebben zo’n vijftig 
kinderen genoten van de weke-
lijkse skeelertrainingen. De trai-
ningen werden gegeven door 
een enthousiaste groep trainers 
die elke week met veel plezier de 

kinderen hebben begeleid. Door 
het prachtige weer heeft VZOD 
dit seizoen ook weinig trainingen 
hoeven cancelen. Vanaf zaterdag 
29 september is de schaatsbaan 
in Haarlem weer open. Maandag 
1 oktober beginnen dan ook al-
weer de eerste trainingen op het 
ijs. Heb je na het fi jne zomersei-
zoen zin om te komen schaatsen? 
Je kunt je nog opgeven! Kijk voor 
meer informatie op de website: 
http://www.stgvzod.nl/
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Oproep Kudelstaartse Sabine van Eijk:
“Steun Sammy Muita uit Kenia in zijn 
gevecht tegen kanker”
Kudelstaart - Sammy Muita, 
een weeskind uit het Keniaanse 
plaatsje Timau, is ernstig ziek. Bij 
hem is onlangs chronische leuke-
mie vastgesteld. Geld voor behan-
delingen heeft hij niet en een ver-
zekering is daar al helemaal niet. 
“Het kan niet waar zijn, dat deze 
23-jarige jongeman, die ik op heb 
zien groeien, bij voorbaat het ge-
vecht al verloren heeft, omdat hij 
geen behandelingen krijgt”, zegt 
Sabine van Eijk en zij doet een 
noodkreet. Ruim 12 jaar gele-
den verhuisde Sabine vanuit Ku-
delstaart met haar gezin naar Ke-

nia vanwege het werk van haar 
vriend. Zij heeft daar niet stil ge-
zeten. Ze kwam in contact met 
het weeshuis St. Steven’s Child-
ren’s Home in Timau en heeft zich 
daar ten volle voor ingezet. Door 
middel van fondsenwerving bij 
en via familie, vrienden en kennis-
sen zorgde ze voor kleding, voed-
sel, maar ook grotere projecten, 
zoals een moestuin met irrigatie-
systeem en opleidingen voor de 
kinderen. Anderhalf jaar geleden 
kwam daar een einde aan. Ze ver-
huisde terug naar Nederland en 
streek neer in De Kwakel. Omdat 

ze geen direct zicht meer had op 
de uitgaven die gedaan zouden 
worden vanuit haar Stichting, be-
sloot ze met pijn in het hart, de 
bankrekening te sluiten. Verbon-
den met het weeshuis is ze ech-
ter nog wel. Ze blijft op de hoog-
te en brengt nog regelmatig een 
bezoek. Sammy Muita, is één van 
haar weeskinderen van het eer-
ste uur. Het is een gedreven jon-
gen, die zijn droom waarmaak-
te. Zonder problemen heeft hij 
de middelbare school doorlopen 
om vervolgens de opleiding tot 
elektricien te voltooien. Regel-

Woensdag 10 oktober jaarlijkse presentatieavond
35 Jaar stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer (OSA)

wer meer te laten zijn, maar hen 
aanmoedigen om zelf op onder-
zoek uit te gaan.”  Stef Holling - 
voormalig onderwijzer en be-
kend bij zijn leerlingen als mees-
ter Stef - maakt sinds 2005 we-
gens persoonlijke betrokkenheid 
deel uit van het bestuur. Als pen-
ningmeester past hij heel goed 
op de financiën. “Wat ik jammer 
vind is, dat nog lang niet iedere 
Aalsmeerder beseft hoe goed het 
geld besteed wordt. Gelukkig ko-
men er van verschillende kanten 
wel steeds meer aanvragen waar-
van OSA  er veel kan honoreren.” 
Nieuwkomer is Petra Langezaal. 
“Ik ben als vrijwilliger twee keer 
naar Lesbos geweest en werd di-
rect geconfronteerd met vluch-
telingen die onder erbarmelij-
ke omstandigheden leven. Bet-
ty heeft mij bij OSA binnen ge-
haald. Ik heb nu een paar maan-
den meegelopen en de chemie 
binnen het bestuur klopt.”

“Het helpt”
Ook Joop de Vries - sinds drie 
jaar bestuurslid - heeft ‘proef’ ge-
draaid en is gebleven. Zijn in-
zet voor weeshuizen in Uganda 
geeft aan hoe ook hij ontwikke-
lingssamenwerking hoog in het 
vaandel heeft staan. Zowel de 
voorzitter Gerard Nijland - voor-
malig huisarts in Aalsmeer en in 
Nigeria - als de reeds genoemde 
bestuursleden vertellen enthou-
siast over de langlopende projec-
ten. “Soms begint het bij een paar 
boeken, dan wordt er een klas-
je gebouwd, vervolgens komt er 
een sanitaire - en/of stroom voor-
ziening. Er zijn zelfs al middelba-
re scholen gebouwd. Hoe goed is 
dat voor de toekomst van deze 
leerlingen. Ook ontstaan er be-
drij�es, zodat mensen zelfstan-
dig hun geld verdienen. Het gaat 
allemaal om duurzame investe-
ringen. De slogan van Stichting 
Wilde ganzen hebben wij over-
genomen: Klein project groot 
verschil!” Er wordt benadrukt 
hoe trots OSA is op de inzet van 
de Aalsmeerders die initiatieven 
durven te nemen en ‘out of the 
box’ kunnen denken.  “Want al 
lijkt al het werk soms een drup-
pel op een gloeiende plaat. Het 
helpt! En wij zien hiervan de be-
wijzen. Wij zien dat zowel de vrij-
willigers als de hulp vragenden 
er gelukkiger van worden. ”In-
loop van de informatieavond 
op woensdag 10 oktober is om 
19.30 uur, aanvang programma 
20.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom! Kijk voor meer informa-
tie op: www.osa-aalsmeer.nl 

Janna van Zon 

Aalsmeer - Woensdag 10 okto-
ber is er in de raadskelder van het 
Gemeentehuis tijdens de jaarlijk-
se presentatie bijeenkomst weer 
te zien hoe ontwikkelingssamen-
werking leeft in Aalsmeer. De 
avond krijgt een extra feestelijk 
tintje vanwege het 35 jarige be-
staan van de Stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA). Wethouder Wilma Alink zal 
haar betrokkenheid in kort be-
stek nader toelichten. Mevrouw 
Rachida Boukriss doet dit als af-
gevaardigde van de Stichting 
Wilde Ganzen. Met haar team is 
zij vooral de motor bij duurza-
me ontwikkelingsprojecten in 
Midden-Oosten, India Noord- en 
Oost-Afrika. Natuurlijk kunnen 
ook de stands worden bezocht 
en informatie verkregen van de 
verschillende lopende projecten. 
In totaal 36.168,79 euro subsidie 
is er in 2017 aan 17 projecten ver-
strekt, onder andere voor labora-
torium apparatuur, onderdak (ex) 
verslaafden, meisjesschool, zon-
nepanelen, renovatie verlos- en 
kraamkamer, schoolpakketten, 
watertanks, noodhulp overstro-
ming in de landen Nigeria, Wit-
Rusland, Filippijnen, Mexico, Oe-
ganda, Brazilië en Nepal. 

Initiatief wethouder
Het jaar van het ontstaan van de 
Stichting OSA in 1983 is te dan-

ken aan de voormalige wethou-
der Ad Verschueren. Van hem is 
het initiatief om alle krachten van 
particulieren, kleine groepjes, 
Wereldwinkel en scholen, te bun-
delen en onder één noemer te 
brengen: Beraadsgroep Ontwik-
kelingssamenwerking Aalsmeer. 
Later afgekort tot Stichting OSA. 
Oorspronkelijk wilde men zich 
toespitsen op één project in Zuid-
Sudan. Stuwende kracht vanaf de 
start is Betty Kooij. Door haar to-
meloze inzet - eerst voor de We-
reldwinkel en nu voor OSA - is zij 
hét gezicht en secretaris van de 
Stichting. “Het was de bedoeling 
dat alle Aalsmeerders achter dit 
project stonden.” Maar wensen 
worden niet altijd vervuld. Het 
ideaal van OSA werd niet verwe-
zenlijkt. “Scholen en kerken had-
den hun eigen projecten. Van-
af 1998 is het model bedacht dat 
nu nog steeds heel goed werkt.”

Rol van de gemeente
Het college en de raad staan ge-
heel achter het werk van OSA. 
Jaarlijks wordt er één euro per in-
woner beschikbaar gesteld. Het 
groeien van de gemeente doet 
dus ook het budget van OSA 
groeien. Extra inkomsten zijn er 
van Sympany kleding verzame-
ling. Een kwart van de opbrengst 
gaat naar OSA. De rol van OSA is 
die van het verstrekken van sub-

sidies. Eigenlijk is het een soort 
beloning voor een reeds geda-
ne actie. Wie een interessant plan 
heeft, dat administratief goed is 
onderbouwd, kan van OSA een 
financiële injectie krijgen. Als 
voorbeeld: Er is een school of een 
particulier initiatief. Door mid-
del van een actie hebben zij voor 
schoolboeken, schoolbanken, 
het bouwen van toiletten of een 
schoolgebouw al 1000 euro bij 
elkaar  gekregen, dan wordt dat 
bedrag verdubbeld door OSA. 
Hoe hoger het opgehaalde be-
drag hoe hoger de verdubbeling; 
tot aan een maximum van 2500 
euro. Kinderen die een actie zijn 
gestart moeten minimaal 150 eu-
ro bij elkaar hebben gesprokkeld 
en ook dan wordt dat bedrag 
verdubbeld. Het geld gaat recht-
streeks naar de projecten waar-
voor de acties zijn gevoerd. Hier 
wordt streng op toegezien.
 
Voorlichting
“OSA hecht groot belang aan 
goede voorlichting, juist aan jon-
geren. De voorstelling ‘As I left 
my father’s house’ maakte een 
zeer grote indruk op de leer-
lingen van het Wellant College 
(Westplas Mavo) Zij zijn heel an-
ders tegen deze zeer indringen-
de problematiek aan gaan kij-
ken. Wat wij nu willen stimuleren 
is de leerlingen geen toeschou-

matig kwam hij nog bij het wees-
huis langs om te vertellen hoe het 
met hem ging. Nu kwam echter 
het vreselijke bericht dat hij ern-
stig ziek is. Hij heeft behandelin-
gen nodig, maar wordt bij het zie-
kenhuis weggestuurd omdat hij 
geen rekeningen kan betalen. Fa-
milie op wie hij financieel kan re-
kenen, heeft hij niet en werken en 
dus geld verdienen, is vanwege 
zijn gezondheid nu niet mogelijk.
Voor Sabine is het onmogelijk om 
achterover te leunen en niets te 
doen. Ze komt voor ‘haar’ Sam-
my in actie en heeft een bankre-
kening geopend waarop donaties 
gedaan kunnen worden. Ze heeft 
contact gezocht met een haar be-
kende arts in Kenia. Via hem zal ze 
op de hoogte gehouden worden 
welke behandelingen nodig zijn 
en de betreffende kosten daar-
van. Zo blijven de financiële zaken 
toch helder en in eigen hand. Iede-
re euro die binnenkomt, gaat een 
op een naar de behandelingen 
van Sammy. Via Facebook ‘Stich-
ting Kinderen van Timau’ kunnen 
de activiteiten van de afgelopen 
12 jaar bekeken worden. Voor vra-
gen rechtstreeks aan Sabine kan 
een mail gestuurd worden naar: 
sabinevaneijk@hotmail.com en 
voor een donatie kan gebruik ge-
maakt worden van rekeningnum-
mer: NL93INGB0669451800 t.n.v. 
S. van Eijk onder vermelding van 
‘donatie Sammy’.  “Laten we er 
met z’n allen voor zorgen, dat de-
ze jongeman, die zo hard gewerkt 
heeft voor een eerlijke toekomst, 
nu niet alleen komt te staan”, be-
sluit Sabine van Eijk haar verhaal.

Gevarieerde programma’s bij Radio Aalsmeer

Reünie leden Westplas 
Melodians in ‘Jukebox’
Aalsmeer - Wie kent ze nog, de 
band Westplas Melodians? Ani-
ta Klomp en Cock Bareuh van het 
programma ‘Jukebox’ interview-
den Gijsbert Jongkind vanwe-
ge zijn 60-jarig huwelijk met zijn 
vrouw. Hij vertelde dat hij vroe-
ger in de band Westplas Melodi-
ans speelde en dat het zijn wens 
was om nog een keer de zangeres 
van de band destijds te ontmoe-
ten. Zij schelen 20 jaar dus zou 
zangeres Anita Toepoel nu 73 jaar 
moeten zijn. Anita Klomp en Cock 
Bareuh twijfelden niet, gingen op 
onderzoek uit en na een week 
speuren kwam de wens uit! Na 
55 jaar ontmoetten Gijsbert Jong-
kind en Anita Toepoel elkaar weer. 
Gijsbert werd vergezeld door zijn 
zoon Jacques en dochter Angela 
en zangeres Anita had haar zoon 
Marcel meegenomen. Een bijzon-
dere reünie in zorgcentrum Ro-
zenholm volgde. Onder het genot 
van hapjes en drankjes werden ve-
le herinneringen opgehaald aan 
de hand van fotoboeken en al. Van 
de reünie zijn zowel videobeel-
den als geluidsopnames gemaakt 
door Radio Aalsmeer collega Mar-
cel van der Velde, welke binnen-
kort te zien en horen zullen zijn.

Zanger Mark Enthoven 
Zaterdag 29 september ontvangt 
Sem van Hest de veelzijdige zan-
ger en entertainer Mark Enthoven. 
De geboren Amsterdammer kan 
met zowel een pop als klassieke 
opleiding veel kanten uit en heeft 
met zijn warme stem al menig op-
treden opgesierd. Over zijn carriè-
re, wie hem hebben geïnspireerd 
en welke keuzes hij maakte komt 
hij zaterdag bespreken in ‘Sem op 
Zaterdag’. Het programma begint 
om 10.00 uur en vanaf 11.00 uur 
schuift Mark aan.

September Seventies
Meindert van der Zwaard keert 
donderdag in ‘Aalsmeer by Night’ 
terug naar de leukste en opmer-
kelijkste muziek uit de jaren ze-

ventig. Welk soort muziek was po-
pulair in deze tijd? Is het de disco 
uit ‘Saturday Night Fever’? Welke 
artiesten en groepen scoren gro-
te hits? Het is allemaal te horen in 
een extra lange, vier uur durende 
uitzending op donderdag 27 sep-
tember. Suggesties en verzoek-
nummers uit de jaren zeventig zijn 
van harte welkom. Bel gerust tij-
dens de uitzending: 0297-325858, 
of volg ‘Aalsmeer by Night’ op Fa-
cebook.

Podium voor Arie de Vos 
Wekelijks ontvangt het presenta-
tieduo Mylène en Elbert Huijts in 
hun talkshow ‘Door de Mangel’ 
een interessante gast uit Aalsmeer 
of Kudelstaart. Als je op je 29e di-
recteur bent van een grote ba-
sisschool, een eigen radiopro-
gramma maakt, korfbalt, voet-
balscheidsrechter bent en twee 
keer per jaar het groep 8-feest or-
ganiseert, mag je zeggen dat er 
weer een interessante gast ach-
ter de microfoon plaats nam. Eric 
Spaargaren vertelde dat zijn on-
derwijskwaliteiten op de basis-
school al werden herkend. Hij om-
schrijft zichzelf als sportief, cre-
atief muzikaal en ambitieus. Na-
tuurlijk heeft ook Eric een nieuwe 
gast gevonden. Hij heeft Arie de 
Vos gevraagd op maandag 1 okto-
ber naar de studio te komen. “Als 
ik ooit met pensioen ga, dan hoop 
ik nog zoveel energie te hebben 
als Arie. De Vos was boekhouder, 
maar ook voorzitter van korfbal-
vereniging VZOD.” Aan Arie wordt 
aanstaande maandag vanaf 19.00 
uur het podium gegeven in ‘Door 
de Mangel’. Mocht je als luiste-
raar al een vraag hebben, mail de-
ze dan naar info@radioaalsmeer.nl 
of bel tijdens de uitzending naar 
de studio. Radio Aalsmeer is elke 
dag te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, di-
gitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. Volg 
Radio Aalsmeer ook op Twitter en 
Facebook.

Gijsbert Jongkind en Anita Toepoel halen samen na 55 jaar weer herinne-
ringen op over de Westplas Melodians.

Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Na een lange war-
me zomer komt dan toch het on-
stuimige en natte herfstweer om 
de hoek kijken. De kasten worden 
ondersteboven gehaald om de 
warmere kleding te voorschijn te 
halen en dan tot de conclusie te 
komen dat er kleren te klein zijn 
geworden voor de winter. Niet ge-
treurd, want zaterdag 6 oktober is 
de jaarlijkse herfst- en  winterkle-
dingbeurs in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14 waar kle-
ding en ook speelgoed gekocht 
en verkocht mogen worden. Het 
betreft de in- en verkoop van kin-
der, dames en heren kleding (van-
af maat 80 tot en met maat S/XL), 
speelgoed en kinderbenodigdhe-
den. De enige voorwaarden hier-
voor zijn dat de ingebrachte kle-
ding wel voor deze tijd van het 
jaar bestemd zijn, en de kleding 
en andere spullen heel, modieus 
en schoon zijn. Er kan 1 verkoop-
nummer aangevraagd worden 
per persoon waarop maximaal 30 
kledingartikelen, 15 stuks speel-
goed en 3 paar schoenen/laarzen 
vanaf maat 30 verkocht mogen 

worden. De inbreng is van 9.00 tot 
10.00 uur, de deur gaat om 10.15 
uur dicht. Ingebrachte kleding 
mogen zelf opgehangen worden. 
De verkoop is van 12.30 tot 14.00 
uur. Het afhalen van de niet ver-
kochte artikelen is om 17.00 uur. 
Van de verkochte artikelen wordt 
20% ingehouden voor de onkos-
ten. Alles wat om 17.30 uur nog 
niet is opgehaald gaat zonder-
meer naar een goede doel. Ver-
koopnummers zijn aan te vra-
gen bij Tamara via 0297-323457, 
bij Nettie via 0172-508930 of 06-
42216168 en bij Joke via 0297-
323955. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Week van de opvoeding, maandag 1 t/m zondag 7 oktober 2018

In Aalsmeer organiseren diverse organisaties 

activiteiten in ‘de Week van de Opvoeding’  

(1 t/m 7 oktober). 

Dit jaar staat de week in het teken van 

‘Opvoeden is Samenspel’. Opvoeden 

doe je namelijk niet alleen. Het is een 

samenwerking tussen onder meer ouders,  

kinderopvang, scholen, sportverenigingen 

en gemeente. Om inzichtelijk te maken 

welke organisaties dit jaar (extra) 

activiteiten organiseren in ‘de Week 

van de opvoeding’ is voor u deze lokale 
agenda gemaakt. Activiteiten in het  
gehele land kunt u vinden op  
www.weekvandeopvoeding.nl. 

Doe je mee?  

Activiteiten in de gemeente Aalsmeer

Meer informatie
Voor meer informatie over het zorgaanbod voor jonge gezinnen,  
zie www.zorgonlineaalsmeer.nl. 

Dock en de Binding, 
i.s.m. Praktijk4Kids

GrAtis + iNsCHriJVEN

Workshop Uw 
kind & huiswerk 
Als ouder wil je je kind graag helpen 
met het huiswerk. Maar wat werkt? En 
wat werkt niet? Ouders worden op weg 
geholpen om het leren voor hun kind 
zo aangenaam mogelijk te maken. In 
de lezing komen verschillende leerprin-
cipes en geheugenondersteuners naar 
voren. Er wordt stilgestaan bij regulier 
huiswerk, maar ook bij spreekbeurten, 
werkstukken en boekvertellingen. 

Voor wie 
Ouders van kinderen die op de  
middelbare school zitten.

Datum, tijd, locatie
Dinsdag 2 okt. 2018, 19.30 – 21.00 uur
De Mikado, Catharina-Amalialaan 66 
Aalsmeer

informatie en inschrijven
Ga naar www.debinding.nl/agenda 

2 

OKT

DOCK en de Binding, 
i.s.m. Brijder Jeugd

GrAtis + iNsCHriJVEN

Workshop Uw 
kind & verdovende
middelen
Uw kind en verdovende middelen:  
een interactieve workshop over drank  
en drugsgebruik onder minderjarigen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Wat kunt  
u als ouder doen?

Voor wie 
Ouders van kinderen in de leeftijd van 
12-17 jaar

Datum, tijd, locatie
Woensdag 3 oktober, 19.30-21.00
N201, 
Zwarteweg 90  
Aalsmeer

informatie en inschrijven
Ga naar www.debinding.nl/agenda 

3
OKT

DOCK en  
de Binding 

GrAtis + iNsCHriJVEN

Place2Eat XL 
Een avond waar de jongeren van Place-
2Bieb hun ouders meenemen om met 
elkaar een (gezonde) maaltijd te maken 
en delen.

Voor wie 
Jeugd en hun ouders

Datum, tijd, locatie
Donderdag 4 oktober 17.30-19.00
Place2Bieb, Graaf Willemlaan 3  
Kudelstaart

informatie en inschrijven
Ga naar www.debinding.nl/agenda 

4
OKT

Bibliotheek  
Amstelland  

GrAtis 

Voorlezen in  
de bieb 
Elke woensdagmiddag wordt er voorgele-
zen in onze bibliotheken. Kom samen met 
je (klein)kind luisteren naar een mooi, 
spannend of grappig verhaal.

Voor wie 
2 t/m 4 jaar

Datum, tijd, locatie
3 oktober 2018, van 15:30 tot 16:00 
Bibliotheek Aalsmeer, Marktstraat 19, 
1431BD Aalsmeer

informatie en inschrijven
www.debibliotheekamstelland.nl

4
OKT

sEZO

GrAtis

Opvoedadvies
Bij het SEZO opvoedspreekuur kunt 
u gratis terecht met al uw vragen en 
problemen rondom opvoeding van 
kinderen van 0 tot 18 jaar. U kunt 
vrijblijvend een praatje maken met de 
opvoedadviseur Liesbeth Cerfontaine. 

Voor wie 
Ouders

Datum, tijd, locatie
Vrijdag 5 oktober van 13 tot 14 uur  
(tijdens het inloopspreekuur van de JGZ). 
Consultatiebureau, 
Drie Kolommenplein 1E,  
1431 LA Aalsmeer

informatie
Liesbeth Cerfontaine
www.sezo.nl/opvoedadvies-amstelveen-
en-aalsmeer/

5 

OKT

JGZ

GrAtis

Poppendokter 
Een extra weegmoment voor je liefste 
knuffel en/of pop. 

Voor wie 
Kinderen, 0 – 4 jaar

Datum, tijd, locatie
Vrijdag 5 oktober, 13.00-14.00 uur
Consultatiebureau,  
Drie Kolommenplein 1E, 
1431 LA Aalsmeer

informatie
Mireille Caarls (Consultatiebureau  
Drie Kolommenplein)

5 

OKT

JGZ/ Bibliotheek

GrAtis

Kamishibai  
vertelkastje
Er wordt een verhaal vertelt d.m.v. een 
Kamishibai; een Japans vertelkastje. 

Voor wie 
Kinderen, 0 – 4 jaar

Datum, tijd, locatie
Donderdag 4 oktober, 9.00-12.00 uur
Consultatiebureau,  
Drie Kolommenplein 1E, 1431 LA 
Aalsmeer

informatie
Evelien Blok (bibliotheek/ boekstart)
e.blok@debibliotheekamstelland.nl

4
OKT
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Tekenen zonder liniaal en gum
De Werkschuit 50 jaar!
Aalsmeer - Zaterdag 29 sep-
tember is een feestelijke dag: de 
Werkschuit Aalsmeer bestaat 50 
jaar en opent deze dag haar nieu-
we locatie aan de Oosteinderweg 
287. Jaarlijks vinden meer dan 
tachtig kinderen hun weg naar 
de Werkschuit. Hun creatieve ui-
tingen werden aan het publiek 
getoond tijdens het Flower Fes-
tival en op de wieken van Koren-
molen de Leeuw. De Werkschuit 
is altijd sterk gericht geweest op 
het toegankelijk maken van kunst 
voor iedereen. Traditionele vaak 
benauwende tekenmethodes uit 
de jaren zestig met liniaal en gum 
gingen over boord. Vrije expres-
sie werd een begrip.
Met name het kindercursussen 

van de docenten Annefie van It-
terzon en Margot Tepas zijn be-
doeld als laboratorium functie 
voor de kunst. Door goede be-
geleiding zijn de leerlingen in 
staat bijzonder mooi werk te ma-
ken, vrij van cliché en imitatie. De 
nieuwe locatie ligt op 4 kilometer 
afstand van het centrum en de 
twee grote, lichte ateliers in ver-
bouwde plantenkassen wachten 
op jong talent! Aanstaande zater-
dag is er open huis en kan kennis 
gemaakt worden met de locatie 
en de docenten!
Docent Annefie hoopt al haar 
oudleerlingen daar te zien. Op 
de facebook-pagina van de Werk-
schuit heeft zij de leukste foto’s 
van 1980 tot 2018 gedeeld!

Gruffalo zoeken in het Bos
Amstelland - Ga mee het Am-
sterdamse Bos in op zondag 7 ok-
tober om de Gruffalo te zoeken. 
Dat kan om 10.30 uur, 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur. Gruffa-
lo is het vriendje van muis, maar 
hij is weg. Help de muis met zoe-
ken. Ondertussen moet er wel 
opgepast worden voor vos, uil 
en slang! De zoektocht naar Gruf-
falo start bij De Boswinkel, staat 
onder leiding van Natuur is een 
Feest en is bedoeld voor kinde-
ren van 3 tot 6 jaar en (groot)ou-
ders of begeleiders. Kosten 5 euro 
per kind en 2,50 euro per volwas-
sene. Duur: 1 uur buiten. Aanmel-
den via 020-5456100, via www.

amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe cursus bij De Werkschuit
Boetseren voor jongeren
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 29 september is de officiële 
opening van de Werkschuit aan 
de Oosteinderweg 287f. Vanaf 
13.00 uur is er open huis met voor 
de kinderen verschillende gratis 
workshops. Nieuw bij de Werk-
schuit is de cursus Boetseren voor 
jongeren vanaf 9 jaar. Maandag 8 
oktober om 16.00 uur is de eer-
ste les.
In vijf lessen mogen de jongens 
en meiden in een gezellige ont-
spannen sfeer hun lievelings-
dier boetseren naar aanleiding 
van een foto. Dat kan een hond 
of een poes zijn, maar bijvoor-

beeld ook een olifant of een dol-
fijn. De deelnemers hebben alle 
vrijheid om zelf te kiezen wat ze 
willen gaan maken. Na de vijf les-
sen wordt drie weken pauze ge-
nomen, zodat de beelden kun-
nen drogen en daarna gebak-
ken gaan worden op 950 graden 
in een keramiekoven. In les zes 
gaan de jongens en meiden de 
beelden glazuren. Daarna wor-
den de beelden nog een keer op 
1050 graden gebakken. Inlichtin-
gen en aanmelden kan via de site 
www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
telefonisch bij Margot Tepas: 06-
12459347.

Verkeersactie Jozefschool
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
24 september heeft de verkeers-
commissie van de Jozefschool sa-
men met leerlingen van groep 8 
een verkeersactie gehouden. Ou-
ders, die te voet of op fiets kwa-
men, kregen een bedankje in de 
vorm van een leuk potlood. Ook 
ouders die naar school kwamen 
met de auto en hun auto op de 
juiste manier parkeerden kregen 
een potlood als dank. 
Voor ouders die zich vergisten en 
de auto niet op een goede plek 
parkeerden, hadden de verkeers-
commissie en leerlingen een 
kaart met daarop alle plekken 
waar er geparkeerd kan worden. 
Er is namelijk rondom de Jozef-
school in de Gerberastraat best 
heel veel parkeerplek. Op nog 
geen 3 minuten lopen afstand is 
er altijd wel ergens parkeergele-
genheid, onder andere voor de 
kerk is vaak nog plek. 
Er werden bij de potloden ook 
kaarten van Veilig Verkeer Neder-

land uitgedeeld. Op deze kaarten 
staat een aantal belangrijk pun-
ten om rekening mee te houden 
als u op plekken bent waar veel 
kinderen in het verkeer zijn. 
Deze belangrijke punten be-
schrijven een aantal vaardighe-
den die voor kinderen in het ver-
keer best heel lastig zijn en waar 
volwassenen rekening mee moe-
ten houden. Wist u bijvoorbeeld 
dat kinderen pas de afstand van 
iets goed in kunnen schatten van-
af 8 jaar? En dat ze vanaf 9 jaar pas 
de snelheid van een ander voer-
tuig kunnen inschatten? Goed 
koers houden kunnen ze pas zo 
rond een jaar of 10 en ook ach-
terom kijken zonder te slinge-
ren kunnen de meeste kinderen 
pas vanaf een jaar of 10. Een in-
gewikkelde situatie met meerde-
re auto’s kan een kind vanaf 12 
jaar pas goed beoordelen. Rede-
nen te meer dus om extra reke-
ning te houden met kinderen in 
het verkeer!

De parkeerplaats voor de Karmelkerk aan de Stommeerweg waar vaak 
nog plek is voor ouders die hun kinderen met de auto naar de Jozefschool 
in de Gerberastraat brengen.

Voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar

‘Alleen op de Wereld’ in 
het Poppentheater

Amstelveen - ‘Alleen op de We-
reld’ van Theater van Santen gaat 
zondag 30 september in premiè-
re in het Amstelveens Poppen-
theater. Alleen op de wereld is 
een klassiek kinderboek dat al ge-
neraties lang boeit. Het vertelt 
over de avonturen van de vonde-
ling Rémi, die na vele omzwervin-

gen zijn bestemming vindt. Voor 
deze jeugdvoorstelling heeft The-
ater Van Santen het verhaal in 
een sprankelend nieuw jasje ge-
stoken. Geniet van een tijdloos 
verhaal over veerkracht, moed en 
het verlangen ergens bij te ho-
ren. Over de verbinding die mu-
ziek kan brengen. En over vriend-
schap die voelt als een familie-
band. Droom weg tijdens de-
ze meeslepende voorstelling vol 
mooie liedjes en livemuziek! ‘Al-
leen op de Wereld’ is een familie-
voorstelling voor iedereen van-
af 6 jaar en te zien in het Amstel-
veens Poppentheater op zondag 
30 september om 14.30 uur. Toe-
gangsprijs: 8,50 euro. Reserveren 
kan via 020-6450439 of via info@
amstelveenspoppentheater.nl. 
Kijk voor informatie op www.am-
stelveenspoppentheater.nl.

Koorddansen, jongleren en meer
CombiFun circus voor 
jeugd in herfstvakantie
Aalsmeer - Over een maand-
je is het alweer herfstvakan-
tie. Net zoals iedere andere va-
kantie organiseren Cultuurpunt 
Aalsmeer, de Binding en Sport-
service Aalsmeer ook nu weer 
hun gezamenlijke CombiFun acti-
viteit. Na het ontzettende succes 
van vorig jaar hebben zij besloten 
om opnieuw de professionals van 
Circus Kristal uit te nodigen voor 
een dag in het teken van, je raadt 
het al: circus! Op vrijdag 26 okto-
ber kan er de hele dag geoefend 
worden met acrobatiek, goochel-
trucs en clown stunts. De dag zal 
afgesloten worden met een voor-
stelling voor de ouders en andere 
geïnteresseerden. 
Tijdens het circusprogramma 
gaan de kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 12 jaar aan de 
slag met eenwielers, koorddans-
apparaten, evenwichtsbalken, 
jongleerballen, pisterekken en 
nog veel. Als de kinderen de ba-
sis onder de knie hebben, is het 

tijd om toe te werken naar een 
grote presentatie in een echte cir-
cuspiste. De presentatie, die om 
14.00 uur begint, is de grote fina-
le van de dag en is vrij toeganke-
lijk voor vaders, moeders, opa’s, 
oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes 
en vriendinnetjes.
Inschrijven kan tot dinsdag 23 
oktober via www.debinding.nl/
agenda. Wees er snel bij, want er 
is slechts plek voor 100 kinderen 
en vol is vol! De CombiFun circus-
dag is op vrijdag 26 oktober (in 
de herfstvakantie) en wordt ge-
houden in de Proosdijhal in Ku-
delstaart (Edisonstraat 6). De dag 
kost bij voorinschrijving 10 euro 
per kind en, indien nog plek, 12 
euro per kind aan de deur. Inloop 
vanaf 10.45 uur, start program-
ma 11.00 uur. De presentatie is 
om 14.00 uur, einde programma 
14.30 uur. Kinderen dienen zelf 
een lunchpakketje mee te ne-
men. Er is tijd voor een lunchpau-
ze ingeruimd.

De kop is er af voor de 
jeugdschakers van AAS
Aalsmeer - Na drie ronden be-
gint er al weer enige tekening te 
komen in de Aas Jeugdcompeti-
tie. Luuk won voor de derde keer 
op rij. Kennelijk verlegen om een 
uitdaging speelde Luuk 20 bag-
ger zetten, maar zijn tegenstan-
der greep niet zijn kansen en ver-
loor uiteindelijk alsnog. 
Christiaan en Jasper wonnen 
overtuigender, waardoor Chris-
tiaan gedeeld eerste is en Jas-

per tweede. Konrad won netjes 
van Marien en nieuw lid Luuk B. 
volgde qua resultaat zijn naam-
genoot Luuk V. Eén van de jong-
ste leden, Kai, won weer, nu van 
Pieter en heeft dus ook 2 punten. 
Victoria heeft het moeilijk tussen 
alle mannen en verloor, maar ze 
gaat er zeker komen, want ze is 
een doorzetter en vind schaken 
heel leuk.
Door Ben de Leur

Voetbal RKDES
Mooie cijfers voor JO-12.2
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dagavond werd in Nieuw Vennep 
de afgelaste (allereerste) beker-
wedstrijd ingehaald. De jongens 
van de JO-12.2 van RKDES waren 
er helemaal klaar voor. De dik-
ke winst de zaterdag er voor bij 
FC Aalsmeer smaakte naar meer! 
Het was even wachten op de bal 
en het fluitje maar even na 18.30 
uur trapten de voetballers af. Al 
na 15 seconden kreeg Rik een on-
verwachtse kans, maar het was 
Maarten die 5 minuten later het 
eerste doelpunt maakte. In de-
zelfde minuut nog scoorde Ren-
zo, via de keeper en Rik, doelpunt 
nummer twee en krap 10 minu-
ten later knalde Maarten de bal 
weer in het net met een prach-
tig afstandsschot! FC VVC kon de 
bal maar niet richting RKDES-kee-
per Max krijgen en vele pogingen 
werden vakkundig onderschept 
door het krachtige middenveld. 
Tygo, Jan en Roy zorgden er re-
gelmatig voor dat de bal weer in 
de voeten van de Dessers kwam. 
En mocht het onverhoopt toch 
richting de spitsen van de tegen-
partij gaan stonden daar nog Jai-
my en Aik die scherp en alert ble-
ven op eventuele (kleine) kansjes.
Maar de echte kansen lagen bij 
de Kudelstaartse voetballers, die 
gewoon weer verder gingen met 
scoren. Nu dan Rik nadat Maarten 

en Koen de bal er niet in kregen.
En nog voor de korte break maak-
te Koen al liggend en grabbelend 
met de voeten nummer vijf.
Na de korte pauze bleven de 
doelpunten komen! Rik scoorde 
fraai draaiend uit de corner, Tygo 
schoot de bal van afstand er mooi 
in en Koen rende de benen uit z’n 
lijf om de bal nog even voor te 
kunnen geven aan Rik die er wel 
raad mee wist. Inmiddels dus 0-8!
Voor rust mocht Max ook nog 
even de bal aanraken en deed 
dit nog steeds vol overtuiging. 
Gezegd hebbende dat de jon-
gens van Nieuw Vennep ook nog 
steeds met overtuiging bleven 
spelen, heel knap en sportief! 
Het duurde maar liefst 10 minu-
ten voordat de supporters weer 
getrakteerd werden op een doel-
punt; dit keer de beurt aan Ren-
zo en kort daarna een eigen goal 
van de tegenpartij na een mooie 
assist van Maarten. Max zorgde 
weer voor een fantastische red-
ding en voor rust sloot Rik weer 
af met een doelpunt. Tijd voor 
limonade. De laatste 15 minu-
ten waren weer goed voor twee 
doelpunten van Renzo en werd 
de eindstand daarmee 0-13! Het 
werd dus toch een mooie avond 
en menigeen uit naar een prach-
tig seizoen met dit nieuw samen-
gestelde team!
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Atletiek, nationale kampioenschappen

Estafettespektakel bij 
AV Startbaan
Amstelveen - Op zaterdag 29 
en zondag 30 september orga-
niseert Atletiekvereniging Start-
baan in samenwerking met de 
Atletiek Unie voor de 19e keer de 
Nationale Estafette Kampioen-
schappen (NEK). Bij een aantal es-
tafettes wordt ook gestreden om 
het Nederlands Kampioenschap.

Pupillen, junioren en senioren
Aan deze wedstrijd doen pupil-
len, junioren en senioren mee. De 
deelnemende teams komen uit 
het heel Nederland. Er doen ruim 
700 teams mee met meer dan 
2000 atleten die op meer dan 50 
verschillende estafettenummers 
strijden. Hiermee zijn de Natio-
nale Estafette Kampioenschap-
pen bij AV Startbaan één van de 
grootste atletiekevenementen in 
Nederland.

Verschillende estafettes
Tijdens dit weekend wordt er ge-
streden om titels op verschillen-
de soorten estafettes. Naast de 
gewone estafettes (bijvoorbeeld 
4 x 40 meter voor pupillen of 4 
x 100 meter voor senioren), zijn 
er bij de pupillen pendelestafet-
tes en bij de junioren en senio-
ren ‘Zweedse estafettes’, waar er 
per atleet andere afstanden ge-
lopen worden. De estafette is 

wellicht het meest spectaculaire 
en spannendste onderdeel bin-
nen de atletiek. Van start tot fi-
nish kan er van alles fout gaan en 
ligt het stokje al snel op de grond. 
Met vaak zes of meer teams tege-
lijk op de baan, hoge snelheden, 
knappe wissels, maar dus ook 
kans op fouten en rondvliegende 
stokjes belooft het weer een waar 
atletiekspektakel te worden. Esta-
fettes zijn spectaculair om te zien. 
Ben je benieuwd en wil je dit ook 
eens meemaken? Kom dan op 29 
of 30 september naar AV Start-
baan aan de Startbaan 1a in Am-
stelveen. De wedstrijden begin-
nen zowel zaterdag als zondag 
om 10.00 uur en eindigen rond 
17.00. De toegang is gratis.

A2 pupillen AV Startbaan. Foto 
Victor Waasdorp.

Podium junioren meisjes 2017. Foto: Victor Waasdorp.

Film bij Zin-Inn
Aalsmeer - Op dinsdag 2 okto-
ber presenteert de Zin-Inn van 
de Doopsgezinde Gemeente een 
film-inn. Er wordt gekeken naar 
een film met inhoud, een film die 
oproept tot discussie. Lijkt u /jou 
dat wat? Kom dan naar de film-
inn! Voor informatie over de titel 
of inhoud van de film en de filma-
genda kan een mail gestuurd wor-
den naar filminn@dgaalsmeer.
nl. De bijdrage is 5 euro inclusief 
koffie of thee. De Zin-Inn is te vin-
den aan Zijdstraat 55. De zaal gaat 
open vanaf 19.30 uur, aanvang 
van de film is om 20.00 uur. 

Rock Urbanus 
voor kerk

Bovenkerk - In overleg met de 
Stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus is besloten dat de 
bandjesavond Rock Urbanus op 
zaterdag 6 oktober een benefiet-
avond wordt ten bate van de we-
deropbouw van de vorige week 
door brand deels verwoeste Ur-
banuskerk. De organisatie hoopt 
dat veel buurtgenoten en andere 
geïnteresseerden aanwezig zul-
len zijn. De toegang is gratis, maar 
er kan een vrijwillige donatie ge-
geven worden bij de stand van 
de Vrienden van Urbanus. Uiter-
aard blijft Rock Urbanus een ge-
zellige feestavond met optredens 
van zes bands uit Amstelveen en 
Bovenkerk en de spots gaan aan 
voor singer en songwriter John 
Spijker. Het programma is afwis-
selend, naast rock, pop en blues 
ook disco, jazz en Nederlandstali-
ge muziek. De zaal van het Noord-
damcentrum aan de Noorddam-
merweg gaat open om 20.00 uur.

Ook veiling, loterij en expositie
Ledenvergadering bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 1 ok-
tober houdt Postzegel Vereni-
ging Aalsmeer haar maandelijk-
se bijeenkomst, in Het Parochie-
huis aan de Gerberastraat 6. De-
ze avond, die om 20.00 uur be-
gint, staat in het teken van de 
jaarlijkse algemene leden ver-
gadering. Het bestuur is nog 
steeds op zoek naar mensen die 
het leuk vinden te assisteren op 
de ruilbeurs, het maken van het 
clubblad of als tweede penning-
meester. Filatelistische kennis is 
niet vereist, oog voor detail wel.  
Ook wordt deze avond een vei-
ling gehouden en kunnen be-
zoekers lootjes kopen voor een 
van de vele planten. Daarnaast 
zijn er ruim 120 nieuwe stokboe-
ken in te zien met zegels voor 
slechts 5 cent. De heer van Meurs 
zal deze avond een gedeelte van 
zijn verzameling over ‘Auto’s’ op 
postzegels, raceauto’s, oude au-
to’s, vrachtauto’s, etc. tentoon-

stellen. Bij de vereniging kun-
nen ook nieuwtjes uit binnen 
en buitenland besteld wordn, 
evenals albumbladen en een ca-
talogus. Er is uiteraard koffie en 
een drankje verkrijgbaar in de 
zaal. Op de site www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl kan het 
clubblad gelezen worden. Ook 
de veilinglijst en veel afbeeldin-
gen van de diverse zegels die ge-
veild gaan worden zijn op de si-
te te zien.

Bingoavond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zater-
dag 29 september weer een ge-
zellige bingoavond. Deze vindt 
plaats in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Kon-
netlaantje in Rijsenhout. Tijdens 
deze avond zullen er drie rondes 
bingo worden gespeeld en te-
vens tussendoor nog een grote 
loterij. De avond begint om 20.30 
uur en de zaal is open vanaf 19.30 
uur. Iedereen is van harte welkom 
en de toegang is gratis.

Inzameling van 
oud papier

Rijsenhout - Zaterdag 29 sep-
tember gaan de leden van Drum-
fanfare Melomanie en handboog-
vereniging Target weer huis aan 
huis oud papier ophalen.  De lo-
pers hopen natuurlijk dat al-
le inwoners het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. Daarna is de 
eerstvolgende ophaalronde za-
terdag 27 oktober. 

Wethouder Van Duijn geeft aftrap!
Kunstgrasveld FCA nu 
o ficieel in ge rui
Aalsmeer - Op zaterdag 22 sep-
tember heeft wethouder en lo-
co-burgemeester Robbert Jan 
van Duijn de aftrap gegeven voor 
de wedstrijd van de jeugdteams 
‘Onder 13-1’ van FC Aalsmeer 
en VVC uit Nieuw Vennep. Hier-
mee werd het nieuwe kunstgras 
hoofdveld van FC Aalsmeer offi-
cieel in gebruik genomen. Na ja-
ren van intensief gebruik was het 
kunstgras op het hoofdveld van 
FC Aalsmeer aan vervanging toe. 
De toplaag is vervangen door een 

nieuwe kunstgrasmat. Het hoofd-
veld van FC Aalsmeer voldoet aan 
de normen zoals gesteld door de 
KNVB/NOC*NSF en is hiermee ge-
schikt voor trainingen en compe-
titie voor amateurvoetbal. 
De goede samenwerking tussen 
het bestuur van FC Aalsmeer, de 
gemeente Aalsmeer en de ESA 
heeft er voor gezorgd dat in re-
latief weinig tijd het hoofdveld 
werd gerenoveerd. Er ligt nu weer 
een goed veld waar naar harten-
lust op gespeeld kan worden.

Klaverjassen in 
Amstelhoek

Amstelhoek - Zaterdag 17 no-
vember is er in het buurthuis van 
Amstelhoek weer een klaverjas-

4 UWTC’ers naar Dronten
Uithoorn - Op zaterdag 29 sep-
tember doen er vier UWTC le-
den mee aan het NCK in Dron-
ten. Sven Buskermolen, Danny 
Plasmeijer, Ian van de Berg en Ro-
my Snel zullen hier 34.3 kilometer 
lang de strijd tegen de klok aan-
gaan in de B-categorie. 

Start veldrittraining
Woensdag 26 september is de 
veldrittraining gestart op het 
nieuwe trainingsparcours (rond-
om de bmx baan) van UWTC.  
Veel mogelijkheden en goede 
verlichting maken dat de trainers 
er veel zin in hebben. Er is de af-
gelopen maanden heel hard ge-
werkt door een vaste groep vrij-
willigers om het parcours tip top 
in orde te maken. De veldrittrai-
ningen zijn alleen toegankelijk 
voor leden en trainingsleden van 
UWTC. De afgelopen weken heb-

ben zich al veel nieuwe trainings-
leden aangemeld. Fietsverlich-
ting is niet verplicht, maar wel 
handig. Van 17.45 tot 19.00 uur is 
er training voor de jeugd en van 
19.00 tot 20.30 uur voor de overi-
ge categorieën.

Clinic in vakantie
In de herfstvakantie, op dinsdag 
23 oktober, wordt er bij UWTC 
ook een clinic veldrijden voor de 
jeugd gegeven. Meer informatie 
op de website van UWTC.

Wedstrijden
Zondag 30 september gaan de 
nationale veldritwedstrijden 
weer van start. In Dordrecht zal 
een flinke delegatie van UWTC 
aanwezig zijn. De Amsterdamse 
cross competitie heeft de aftrap 
op 14 oktober in Nieuwveen. 
Foto: Michael Grömmel

In het Amstelveens Poppentheater
Muziek met poppenspel 
voor volwassenen
Amstelland - Op zaterdagavond 
29 september  om 20.00  uur 
wordt door het Amstelveens Pop-
pentheater een uitstapje naar 
muziektheatervoorstelling voor 
volwassenen gemaakt. In de 
voorstelling ‘Zielehuid’ speelt en 
zingt Eva van den Bosch het ver-
haal van een jonge vrouw die ver-
strikt raakt in haar zorgvuldige 
creatie van de werkelijkheid. De 
bezoekers zien haar zoektocht 
naar houvast, liefde en geluk. Met 
haar schitterende vertolking van 
de liedjes van Deborah van der 
Velde en haar subtiele spel kruipt 
Eva onder de huid.
Eva van den Bosch is een talent-
volle jonge maker die door Fonds 
Podiumkunsten in staat is gesteld 

een tweejarig onderzoek naar 
een combinatie van muziekthea-
ter en poppentheater uit te voe-
ren. Dit doet zij met begeleiding 
vanuit het Amstelveens Poppen-
theater en Theater Peeriscoop. 
Eva verleidt, betovert, ontroert 
en bespeelt haar publiek van de 
eerste tot de laatste minuut. Haar 
stem ontroert en dringt door tot 
diep in het hart van iedere luiste-
raar. Met die stem en haar virtu-
oze en fantasievolle gebruik van 
taal, komen haar verhalen tot le-
ven. Toegangsprijs van deze laat-
ste try out van ‘Zielehuid’ is 8,50 
euro. Reserveren kan via 020-
6450439; info@amstelveenspop-
pentheater.nl of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl 

Bijzondere kookworkshop
De Kwakel - Op 18 september or-
ganiseerde Amstelland Zorg een 
bijzondere kookworkshop: “zelf 
aan de slag met koolhydraat ar-
me lunches”. Onder het genot van 
een kopje koffie gaf Sylvia Bosma, 
diëtist, een inleiding over het ef-
fect van een koolhydraat beperk-
te voeding bij diabetes mellitus 
type 2. De 13 deelnemers  gingen 
onder leiding van Rens-Jan van 
Ossewaarde aan de slag met het 
bereiden van de gerechten. Tja, 
een koolhydraatarme lunch, be-
tekent geen brood en zal dus wel 
alleen uit sla en komkommer be-
staan. Gelukkig niet zeg!. Er wa-
ren bijzondere lekkere gerech-
ten te maken zoals: pompoen-
soep met kokosmelk, sesamcra-

kers uit de oven, pizzacrackers, 
frittata (omelet met groenten 
uit de oven), salade met warme 
groenten, courgetterolletjes met 
geitenkaas en zelfs muffins ston-
den op het menu. Na afloop werd 
de lunch geserveerd en iedereen 
kon van alle gerechten proeven. 
Het was een leerzame workshop. 
De sfeer in de kookstudio is erg 
gezellig en alle keukengereed-
schap en ingrediënten zijn aan-
wezig. Rens-Jan nam de tijd om 
nieuwe technieken aan te leren. 
Deze cursus komt zeker in de her-
haling. Als u dit ook eens wil pro-
beren, bespreek dit dan met uw 
diëtiste, want er worden binnen-
kort nieuwe data gepland, zorg 
dat u erbij bent!

Reünie HWC en afscheid 
oude schoolgebouw
Amstelveen - Op zaterdag 13 ok-
tober wordt in het schoolgebouw 
van het Hermann Wesselink Col-
lege aan de Startbaan de 5-jaar-
lijkse reünie gehouden. Deze reü-
nie heeft een bijzonder karakter, 
omdat dit de laatste reünie is in 
de huidige school. Na zo’n 40 jaar 
wordt het gebouw gesloopt en 
zullen de lessen worden gegeven 
in de nieuwe school die wordt ge-
bouwd naast de oude school.
Er wordt een afwisselend reü-
nieprogramma aangeboden.  De 
dag start met een lunch voor me-
dewerkers en oud-medewerkers. 
Daarna kunnen er in het middag-
programma diverse lesjes wor-
den gevolgd. Ook is er een af-
scheidstoer door het gebouw.
Na het middagprogramma is er 

een borrel waarbij ook catering 
aanwezig is. Docenten zorgen 
voor live muziek. Vanaf 20.30 uur 
wordt het podium overgenomen 
door oud-leerlingenbands. De 
avond eindigt om 22.00 uur.
De toegangskaarten voor de re-
unie kunnen via de website van 
school worden besteld. Ook op 
de dag zelf zijn toegangskaarten 
te koop aan de deur.

marathon. Inschrijven is verplicht 
en kan bij Leny Jansen  via jan-
senleny@hotmail.com of bel 06-
50282282. De inschrijfkosten be-
draagt 8 euro per persoon. De 

klaverjasmarathon is van 10.00 
tot 22.00 uur. Het buurthuis aan 
de Engellaan 3a in Amstelhoek 
is 17 november open vanaf 9.15 
uur. 





24 27 september 2018

Voetbal jeugd
RKDES JO-9.1 pakt puntje!
Kudelstaart - Na drie bekerwed-
strijden was het afgelopen zater-
dag voor de voetballertjes van 
RKDES JO-9.1 eindelijk tijd voor 
de competitie strijd! Een uitwed-
strijd in Utrecht, stond op het pro-
gramma. Midden in de stad von-
den de spelers en begeleiders 
daar de voetbalvelden. Gauw 
omkleden en nog even de war-
ming-up om vervolgens iets later 
dan gepland af te trappen. Gelijk 
in de eerste minuut al een mooie 
kans voor Milan en vele kansen 
volgen; Lars net over, Dirk schopt 
net naast, Montasar schiet in de 
korte hoek tegen de paal en het 
schot van Thomas wordt door de 
keeper tegengehouden. De man-
nen hebben geen geluk! Zeker 
niet als na 10 minuten het eerste 
doelpunt voor de tegenpartij valt. 
Een prachtig schot die voor Gijs 
niet te houden was. Na de korte 
break, waarin de trainers de nodi-
ge adviezen meegeven, gaan de 
jongens vol gas erin en dat wordt 
beloond! Thomas kan vanuit een 
counter de bal voorgeven aan 
Lars die ‘m er makkelijk intikt: 1-1.
Het juichen aan de ene kant 

wordt overgenomen door de an-
dere supporters; de Messi van 
de Zwaluwen Utrecht scoort een 
fraai doelpunt die wederom voor 
Gijs te lastig was. Gelukkig is daar 
een prachtig afstandsschot van 
Monta die er voor rust 2-2 van 
maakt. Maar dan in 5 minuten 
tijd weer twee doelpunten voor 
de kleine Utrechtenaren! Wat zijn 
de voetballertjes aan elkaar ge-
waagd! De achterhoede heeft het 
razend druk en menig bal wordt 
vakkundig weggewerkt door Jes-
se en Stan. Ook Gijs heeft nog een 
paar fijne reddingen en voorkomt 
verdere afstand. Iedereen werkt 
ontzettend hard om te zorgen 
dat de bal nog zorgt voor spek-
takel én dat wordt beloond. Een 
mooi hard schot van Milan komt 
via de paal terug naar Lars, en die 
scoort! En met een eigen goal 
van de tegenpartij wordt het uit-
eindelijk 4-4. Gelukkig een punt-
je mee naar huis kunnen nemen.
Op naar de volgende wedstrijd, 
aanstaande zaterdag 29 septem-
ber thuis in Kudelstaart, aan de 
Wim Kandreef om 09.30 uur te-
gen Sporting Martinus. 

Jeugdschakers AAS op 
GP in Leiderdorp
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 22 september was de eer-
ste Grand Prix van het seizoen. 
Het toernooi circuit is voor jeugd-
schakers tot en met 20 jaar en 
wordt georganiseerd door acht 
verenigingen van de Leidse 
Schaak Bond. Het eerste toernooi 
werd georganiseerd door Leider-
dorp en was met 98 deelnemers 
een geslaagd gebeuren. Voor AAS 
speelden mee Luuk Valkering, 

Jasper Springintveld, Christiaan 
Baraya, Konrad Rudolph, Robert 
Vermeulen en Simon Rudolph 
mee. Luuk werd knap tweede in 
groep vier, gevolgd door Christi-
aan op plaats drie en Jasper werd 
in de zelfde groep vijfde. Konrad 
won met 6-7 groep zeven. Robert 
werd tweede in groep tien met 5 
uit 6 en Simon haalde 4 punten in 
groep elf en werd vierde.
Door Ben de Leur

Voetbalcompetitie
Aalsmeer zondag gestaakt 
door uitval scheidsrechter
Aalsmeer - FC Aalsmeer zondag 
staat er, zoals de voetballiefheb-
bers wel weten, niet al te floris-
sant voor, te weinig spelers voor 
twee selectie teams en dat maakt 
het er voor coach Mark Bragonje 
allemaal niet leuker op en uiter-
aard ook niet voor spelers. Toch 
in samenspraak met spelers en 
begeleiding gaat de zondag tak 
er alles aan doen om er toch een 
goed seizoen van te maken. De 
voorbereiding was door de ve-
le late vakantiegangers een dra-
ma, maar langzamerhand komt 
het goede gevoel terug. Er wordt 
prima getraind, trainer Bas Groe-
neveld is er bij gehaald om Mar-
co Bragonje te ondersteunen en 
zo voor het eerst stond er zondag 
een team wat er voor wilde gaan. 
Of dat aan het sportontbijt lag, 
waarvan de groep bij de West-
einder Paviljoen heeft genoten, 
het was in ieder geval hoopvol. In 
een bar en boos van regenachti-
ge weersomstandigheden werd 
de eerste competitie wedstrijd 
tegen A.S.C. uit Oestgeest aange-
vangen. In de vijfde min was het 
echter raak, bij een lichte overtre-
ding op de helft van FC Aalsmeer 
werd de vrije trap genomen op 
en plek waar het niet gebeurde. 
De bal lag niet stil, maar scheids-
rechter Mulder liep allang naar 
voren zonder om te kijken. De bal 
werd snel genomen en spits Jelle 
Schouten werd zo vrij als een vo-
gel aangespeeld en keeper Bart 
Koopman had geen schijn van 
kans: 0-1. Een domper van jewel-
ste en ondanks de vele protes-
ten werd het doelpunt goedge-
keurd. Het spel golfde hierna op 
en neer met twee gelijkwaardige 
ploegen. De eerste kans voor FC 
Aalsmeer was Rem Pasternak die 
een prima bal aannam van Jeroen 
Ezink (ze konden vanmiddag el-
kaar goed vinden), maar helaas 
net naast schoot. Even later zelf-
de situatie, maar weer verdween 
de bal aan de verkeerde kant van 
de paal. FC Aalsmeer had na 20 
minuten zeker het beste van het 
spel, maar het zat nog niet mee. 
Zoals de bal van Alex Goes die 
de keeper van A.S.C ook onscha-

delijk kon maken. De kansen in 
de eerste helft waren er zeker 
voor Jeroen, Rem en Mo Alaswad, 
maar gezegd mag worden, het 
geluk was er nog niet. De achter-
hoede speelde geconcentreerd 
en ook Yoeri van der Schraaf en 
Sten Piet op het middenveld ga-
ven menig bruikbare pas aan de 
voorhoede. Mo had de meeste 
pech. Na een prima aanval schoot 
hij de bal tegen de paal en de bal 
kaatste terug het veld weer in. 
Kortom een onverdiende achter-
stand voor het hard werkende en 
goed spelende FC Aalsmeer. De 
tweede helft was nog maar net 
begonnen of het was weer Rem 
die dicht bij een doelpunt was. 
Vrij voor de keeper schoot hij 
net naast. In de zestigste min ge-
beurde het. Pawel Kocon gaf een 
breedtebal, maar scheidsrechter 
Mulder kreeg de bal pardoes te-
gen zijn hoofd, ging neer en bleef 
liggen. Zeker 10 seconde van de 
wereld en toen bleek al snel dat 
van door voetballen geen spra-
ke meer kon zijn. Laatste  berich-
ten zijn dat scheidsrechter Mul-
der wel na het ziekenhuis  is ge-
weest  en daar werd een hersen-
schudding geconstateerd. Voor 
FC Aalsmeer was het jammer dat 
de wedstrijd zo eindigde, want ze 
waren op dat moment de boven-
liggende partij en dat geeft zeker 
hoop voor de aankomende wed-
strijden. De wedstrijd zal waar-
schijnlijk, als er ruimte op de vel-
den is, op 11 november ingehaald 
worden als er een inhaalweekend 
gepland staat, maar daarover be-
slist de bond. Aanstaande zondag 
30 september is Voorschoten de 
tegenstander en dit zal een ander 
verhaal worden. De uitwedstrijd 
begint om 14.00 uur.
 
Winst FCA zaterdag
De voetballers van FC Aalsmeer 
zaterdag speelden 22 septem-
ber uit tegen Roda’46. Het was 
een spannende wedstrijd met 
een mooi aantal doelpunten en 
de meesten hiervan zijn door 
Aalsmeer gemaakt. Vreugde in 
bus naar huis, 2-4 winst!
Foto: www.kicksfotos.nl

Mooie opkomst bij eerste 
kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - De eerste kaartavond 
van het seizoen vond afgelopen 
vrijdag voor de liefhebbers(sters) 
van klaverjassen en hartenjagers 
plaats bij FC Aalsmeer. Iedereen 
was toch wel benieuwd hoeveel 
personen er zouden zijn. Verrast 
was de organisatie zeker door de 
hoge opkomst, 7 tafels met kla-
verjassers en 17 Hartenjagers, 
een prima start voor de compe-
titie die weer uit 15 avonden zal 
bestaan. Voor de start werd even 
stil gestaan bij het overlijden van 
Alex Springintveld die er altijd 
was met klaverjassen en een ge-
zellige kaarter was. Hierna was 
het woord aan Jos die iedereen 
verwelkomde en samen met Wim 
weer de organisatie van de avon-
den op zich gaat nemen. Er is niet 

al te best gespeeld en dat laten 
de uitslagen ook zeker zien. Kees 
en Geert vonden het prima want 
dit gelegenheidskoppel won met 
4981 punten de eerste prijs.  Op 
twee eindigden Jack van Muiden 
en Andre de Vries met 4922 pun-
ten en plaats drie was voor Sylvia 
en Louis Blauw met 4839 punten. 
Bij het hartenjagen was de hoog-
ste eer weggelegd voor Han Hoo-
gervorst met 177 punten. Ge-
volgd door Jan de Bok met 183 
punten en Wiktor Hoogervorst 
met 188 punten. De volgende 
kaartavond is op vrijdag 5 okto-
ber, aanvang: 20.15 uur. Aanwe-
zig 20.00 uur. Iedereen is van har-
te welkom op deze open kaart-
avonden bij FC Aalsmeer in haar 
complex aan de  Beethovenlaan.

Vijf nieuwe teams in de zaal
ZABO ronde 1 in Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie gaat komend week-
einde beginnen met het 43e sei-
zoen. Zoals bekend zullen er als 
vanouds tien zaalvoetbalteams 
deelnemen aan de competitie. 
De openingsronde van het sei-
zoen 2018/2019 wordt gespeeld 
in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg en wel op zaterdag 29 
september. De aftrap van de eer-
ste wedstrijd is om 18.35 uur en 
gaat tussen LEMO en Internati-
onaal Smokers. Vervolgens om 
19.20 uur begint Street Foot-

ball Team tegen Football Fana-
tics. Om 20.05 uur start Amsec Pil-
ler tegen het team van Woei. Om 
20.50 uur Green Fingers tegen de 
kampioen van vorig seizoen, Po-
lonia Aalsmeer en om 21.35 uur 
tenslotte HFC Haarlem (voor-
heen Met & Co) tegen Joga Bo-
nita. Het belooft een interessante 
zaalvoetbal-avond te worden te-
meer omdat maar liefst vijf nieu-
we teams aantreden voor hun 
eerste ZABO wedstrijd. Publiek is 
van harte welkom en de toegang 
tot de sportzaal is gratis.

Voetbalwedstrijd tegen Nicolaas Boys
RKDES trapt prima af en 
wint met 0-2
Kudelstaart - Na een jaar lang 
geen verslagen van RKDES in de 
krant heeft Eppo dan toch maar 
weer de draad opgepakt. Nieuw 
dit jaar is dat de voetballers tot 
februari zeven thuis- en zeven 
uitwedstrijden spelen en daarna 
een herindeling krijgen. De bo-
venste zes ploegen gaan dan sa-
men met de bovenste zes ploe-
gen uit een andere poule spelen 
om het kampioenschap. De kam-
pioen en de nummer twee pro-
moveren rechtstreeks naar de 
tweede klasse, de nummers drie, 
vier en vijf spelen nacompetitie. 
Zaak dus om na veertien wed-
strijden bij de bovenste zes ploe-
gen te staan. Nieuwe spelers bij 
RKDES dit seizoen zijn Troy Zwa-
nenberg (Hoofddorp), Jordy Vro-
lijk (DIOS), Tommy Blokzijl (SDZ) 
en Denzel Breij en Elias Elhadji 
zijn weer op het oude nest terug-
gekeerd. Ook de trainer is nieuw 
Kiri Kalaitzis. Kiri staat dit seizoen 
voor de groep met als elftalbege-
leiders Jan van de Maarl, Jasper 
Burgers en Sjaak Kok, deze laatste 
heeft het vlaggen na jaren over 
gedragen aan Marco van der Jagt.
De eerste wedstrijd voor RKDES 
was uit naar Nicolaas Boys uit 
Nieuwveen. Vorig jaar werd nog 
de thuiswedstrijd verloren en in 
Nieuwveen gelijk gespeeld, dus 
benieuwd hoe deze wedstrijd zal 
gaan uitpakken. Al na 30 secon-
den had de 1-0 op het niet aan-
wezige bord moeten staan, maar 
de spits van Nicolaas Boys stuit-
te op de nieuwe RKDES-keeper 
Tommy Blokzijl. RKDES reageerde 
vlak erna, een voorzet van Indy 
van Koert werd net gemist door 
Rick Verkuijl, die de voorkeur had 
gekregen boven Maarten van 
Putten. Hij begon op de bank, net 
als (verrassend) Mano van Veen. 

De eerste 15 minuten vergaar-
de RKDES diverse corners met 
soms wat gevaar ,maar de groot-
ste kans was voor de buitenspeler 
van Nicolaas Boys die knap over 
rechts doorkwam, maar weer lag 
Tommy Blokzijl in de weg. De Ku-
delstaarters die in deze fase de 
Nieuwveners (of zo iets) probeer-
den in een vroeg stadium al te 
storen en dit leverde een schiet 
kans op voor Lennart Kok, maar 
zijn harde schot ging over. Vlak 
voor rust kwam de plaatselijke 
FC toch op voorsprong. Een vrije 
trap van rechts werd door Rick 
Verkuijl met het hoofd beroerd en 
de bal verdween in de verre hoek.
De tweede helft startte RKDES 
wederom met snel storend werk 
op de helft van de tegenstan-
der wat veel balverlies opleverde 
bij de Boys uit Nieuwveen. Toch 
werd RKDES in deze fase wat ver-
der naar achteren geduwd. Mano 
van Veen kwam in het veld voor 
de moe gestreden Rick Verkuijl 
en Maarten van Putten kwam in 
de gelederen voor Lennart Kok. 
Aan beide kanten kwamen de 
buitenspelers een paar keer goed 
door, maar hun inzetten verdwe-
nen voor het doel langs. De kee-
per van RKDES tikte nog een bal 
uit een vrije trap op de lat, maar 
veel meer gevaar leverde dit voor 
Nicolaas Boys niet. Kwartier voor 
tijd toch de beslissing in de wed-
strijd. Een fraaie steekbal van Ma-
no van Veen op de weg spurten-
de Indy van Koert en hij schoof 
de bal in de verre hoek: 0-2. Met 
de uitstekend spelende Eric Over-
vliet gaf de verdediging niets 
meer weg, al met al een licht ver-
diende overwinning. Aanstaande 
zondag speelt RKDES thuis tegen 
Warmunda om 14.00 uur.
Eppo

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 29 SEPTEMBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - C.S.W. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - C.S.W. 3 11.45 u
Hoofddorp 3 - F.C.A. 3 14.30 u
D.E.V.O.’58  4 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 6 – rksv T.O.B. 5 14.30 u
Arsenal 35+2 - FCA 35+1 16.30 u
A.F.C. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.45 u
Vrouwen
Geuzen Meer V2 - FCA V1 15.05 u
D.E.V.O.’58 V2 - F.C.A. V2 10.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – Bl.Wit V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 – Kon.H.F.C. 1 14.30 u
A.F.C. 4 - S.C.W. 2 14.45 u

S.C.W. 4 - vv.U.N.O. 2 15.00 u
S.C.W. 5 - rkvv. Velsen 4 14.30 u
Bloemend. 35 - SCW 35 15.15 u
A’dam 45+1 - SCW 45 +1 15.00 u

ZONDAG 30 SEPTEMBER:
F.C.AALSMEER
Voorschoten’97 1 - FCA 1 14.00 u
F.C.A. 3 - Hoofddorp 4 11.30 u
F.C.A. 4 - Pancratius 7 14.00 u
F.C.A. 5 - D.I.O. 3 11.30 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Warmunda 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 - W.V.C. 2 11.00 u
Kampong 4 - R.K.D.E.S. 3 14.30 U
R.K.D.E.S. 4 - Zeeburgia 3 12.00 u
sv.D.I.O.S. 5 - R.K.D.E.S. 5 14.30 u

Strijd op slechts handvol borden
Derde ronde Schaakclub 
Westeinder
Aalsmeer - Zoals ongetwijfeld 
bijna iedereen in Aalsmeer en 
omstreken weet is de Schaako-
lympiade maandag van start ge-
gaan in het altijd zonnige en vro-
lijke Batumi in Georgië. Vrijwillig 
laten enkele honderden schakers 
zich 13 ronden opsluiten in een 
sporthal, velen met een trainings-
jack en een flesje water naast het 
bord, ter meerdere eer en glorie 
van hun land. Volledig gefocust 
op de nobele kunst van het hout 
schuiven alsof er niks anders be-
staat. Wie aan het einde de mees-
te punten scoort is de winnaar, zo 
gaat het wel vaker. Bij schaakclub 
Westeinder ging het afgelopen 
donderdag iets anders, want er 
werd maar op een handvol bor-
den strijd geleverd. Wat kan daar 
de reden van zijn? Na lang speu-
ren bleek het de muziek te zijn, 
want wat was er aan de hand ? In 
Paradiso te Amsterdam speelde 
op het moment van competitie 
de Ierse band the Undertones en 
een groot en belangrijk gedeel-
te van de schakers bleek daar ac-
te de présence te geven. Een be-
langrijke overeenkomst, je hebt 

lol en je drinkt een biertje, net zo-
als op de schaakclub. De mooi-
ste zin uit de popgeschiedenis ‘A 
Teenage dream is so hard to beat’, 
geschreven door the Underto-
nes en bekend bij elke schaker, 
want wie heeft er in zijn jeugd-
jaren niet ooit gehoopt de bes-
te schakers ter wereld te worden. 
Nou mooi niet! De enige kans om 
ooit op de schaakolympiade van 
Batumi terecht te komen is in-
schrijven als lid van het schaak-
genootschapje van de Maagden 
eilanden en op die manier afge-
vaardigd te worden... Tot die tijd 
is iedere schaker welkom om zich 
te meten met Aalsmeers trots, el-
ke donderdag in het Dorpshuis te 
Kudelstaart.

Willem op kop
Tom van der Zee kende zijn eigen 
teenage dream toen hij Richard 
opzij zette, verder geen verrassin-
gen. Willem op kop, jonge hond 
Gerad van Beek in de achtervol-
ging en Maarten op plek drie. Op 
naar ronde 4 mannen! Kijk voor 
meer informatie op: www.schaak-
clubwesteinder.nl
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Nederlandse springers 
succesvol bij Oldies Cup
Aalsmeer - Een grote groep en-
thousiaste trampolinespringers 
van zeven verschillende Neder-
landse verenigingen was in het 
weekend van 21 en 22 septem-
ber aanwezig bij de 36e inter-
nationale Oldies Cup. Dit jaar 
werd deze wedstrijd voor de ou-
dere sporters, vanaf geboorte-
jaar 1990 en eerder, gehouden in 
het Duitse  Nottuln, in de buurt 
van Münster. De Nederlandse af-
vaardiging bestond uit leden van 
Sparta Ermelo, De Springbokken 
Soest, TSV Hoogezand, SV Omnia 
2000 Aalsmeer, Dos Castricum, 
Novitas en Cleton Sports Apel-
doorn. Moest vorig jaar de grote 
promotor van de Oldies-wedstrij-
den Rien de Ruiter om gezond-
heidsredenen verstek laten gaan, 
dit jaar  was hij er gelukkig weer 
bij. Weliswaar niet als deelnemer, 
maar als zeer gewaardeerde trai-
ner en coach.
Bij deze wedstrijd is winnen niet 
het allerbelangrijkst. Over het al-
gemeen zijn de deelnemers vroe-
gere topsporters die elkaar op 
een sportieve manier blijven 
ontmoeten. Uiteraard wil ieder-
een zijn persoonlijke doel: het 
goed uitspringen van drie oefe-
ningen, halen. Er wordt meestal 
gewerkt met een thema. Dit jaar 
was het thema ‘halloween’. In 15 
verschillende leeftijdsgroepen, 7 
voor de heren en 8 voor de da-
mes, werd gestreden om de prij-
zen. De jongste deelnemer was 
28, de oudste 72. Uiteindelijk gin-
gen er 8 fraaie bekers mee terug 
naar Nederland. Tjerk Egtberts 
van de Springbokken uit Soest 
deed mee in de jongste heren-
klasse. Hij sprong 3 goede oefe-
ningen, waar zelfs dubbele salto’s 
in verwerkt waren. Daarmee wist 
hij beslag te leggen op de eer-
ste plaats, met ruime voorsprong 
op de nummer twee. Paulien Aal-
bers van Dos Castricum sprong in 
de klasse dames 5. Met drie so-
lide oefeningen sprong ze zich 
naar de tweede plek, met slechts 
een heel kleine achterstand op 

de nummer één. Farieda Schre-
ijer van Omnia 2000 zat een leef-
tijdsgroep hoger, dames 7. Na de 
voorwedstrijd stond ze op de 3e 
plek, en die plek wist ze ook vast 
te houden in de finale. Dit on-
danks een lichte blessure. Ron de 
Ruiter, Omnia 2000, nam deel in 
de één na oudste herenklasse, he-
ren 12. Daar ontmoette hij pittige 
concurrentie. Drie rustig en zeer 
netjes uitgevoerde oefeningen 
waren nét niet voldoende voor 
de eerste plaats. In dit geval was 
hij zeker tevreden met plek 2. In 
de oudste herenklasse, geboorte-
jaren 1953 en eerder, was George 
Harm van Omnia 2000 de oudste 
deelnemer met zijn 71 jaar. Na de 
voorwedstrijd stond hij op de eer-
ste plek. Helaas ging zijn finale-
oefening niet helemaal zoals ge-
pland en zakte hij naar de tweede 
plaats. In de oudste damesklas-
se, geboortejaren 1957 en eer-
der, waren de deelneemsters aan 
elkaar gewaagd. Ze sprongen al-
len nog oefeningen met salto’s en 
barani’s. Degene die dat het net-
ste deed en het best midden in 
de trampoline bleef springen was 
Riet Renting van Omnia 2000.  Als 
oudste deelneemster legde zij 
beslag op de eerste plaats. Anne-
ke Milius van Cleton Sports Apel-
doorn moest aan het einde van 
haar finaleoefening een beetje 
improviseren, omdat ze een hal-
ve draai vergeten was. Toch was 
dit ruim voldoende voor de twee-
de plek. Het Nederlandse succes 
werd gecompleteerd door Evali-
ne Heuvelmans van Omnia 2000. 
Zij had ongeveer 25 jaar niet ge-
sprongen, maar sinds kort springt 
ze iedere week weer een uurtje 
en het lukte haar om de derde 
plek te bemachtigen. Met al die 
hoge klasseringen was het niet 
verwonderlijk dat Omnia 2000 
ook nog in de prijzen viel bij de 
teamwedstrijd. Het team met Fa-
rieda Schreijer, Ron de Ruiter, Eva-
line Heuvelmans en Riet Renting 
eindigde als 3e in het totaal van 
ongeveer 15 teams.

De voltallige Nederlandse afvaardiging, inclusief juryleden.  

Hoge golven en veel wind
Grote misslag Aalsmeer bij 
sloeproeien in Makkum
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond er na de zomerstop weer 
een wedstrijd in de Hoofdklasse 
van het sloeproeien plaats. Dit-
maal was de wedstrijd in Mak-
kum, met een afstand van ruim 
15 kilometer. Althans dat was de 
opzet, want het weer zorgde af-
gelopen week voor behoorlijk 
wat kopzorgen bij de organisatie 
in Makkum. De wedstrijd in Mak-
kum gaat al jaren vanuit de haven 
het IJsselmeer op en staat daar-
mee garant voor golven en wind. 
Dit jaar waren de voorspellin-
gen alleen wat heftiger en daar-
om heeft de organisatie besloten 
om de wedstrijd in te korten naar 
12 kilometer. En daarnaast om de 
route wat meer naar de Afsluit-
dijk te verplaatsen, om iets meer 
in de luwte te komen. En dat was 
maar goed ook. Bijna 80 sloe-
pen verschenen er afgelopen za-
terdag aan de start en dat zorg-
de voor een behoorlijke druk-
te naast de loods van Feadship 
in Makkum. Om 13.21 uur mocht 
de Polyester van start en kon het 
team zich gaan richten op een 
zware strijd tegen de elementen. 
Er stond een straffe windkracht 5, 
met windstoten tot 6, op het IJs-
selmeer en de route ging zo goed 
als pal tegen de wind in. Het eer-
ste stuk de haven uit liep goed 
voor het team uit Aalsmeer, het 
team liep al langzaam in op een 
aantal concurrenten. Eenmaal uit 
de haven begon het feest op het 
IJsselmeer. 

Hoge golven
Op het IJsselmeer bleek pas echt 
welke wind er stond en welke 
golven dit met zich mee bracht. 
De sloep werd continue opgetild 
door de hoge golven, om daar-

na weer diep met de neus de gol-
ven in te duiken. Golven sloegen 
iedere keer over de punt heen 
en zorgden ervoor dat de gehe-
le bemanning drijfnat werd. Wat 
een gevoel om zo tegen de gol-
ven en de wind in te roeien. Vech-
tend tegen de elementen, probe-
rend om zo hard mogelijk te roei-
en. De sloep dansend en krakend 
op de golven. 
Door deze golfslag was het vaak 
niet mogelijk om een goede slag 
te maken. Sommige riemen maal-
den door de lucht in plaats van 
water. Andere riemen doken juist 
teveel het water in, zodat er geen 
kracht gegeven kon worden. He-
laas niet iets wat in Aalsmeer op 
het vlakke water geoefend kan 
worden. Dit had het team uit 
Aalsmeer dan ook nog niet mee-
gemaakt, maar wat was dit gaaf.  

Teleurstelling
Na 2 boeien gerond te hebben, 
kon het team drijfnat beginnen 
aan de terugweg. Uiteraard nu 
volledig met de wind in de rug. 
Surfend over de golven ging het 
tempo hard omhoog. De sla-
gen werden langer en de snel-
heid steeg. Zelfs de snellere bo-
ten hadden op dit stuk moeite 
om het team uit Aalsmeer in te 
halen. Na 1 uur, 39 minuten en 
14 seconden buffelen tegen de 
elementen, eindigde het team in 
Makkum. 
Hiermee eindigde het team op 
een zeer teleurstellende 17e 
plek in de einduitslag. En daar-
door zakt het Westeinder Sloep-
roei Team naar de 7e plaats in het 
Nederlands Kampioenschap. De 
laatste wedstrijd voor dit kampi-
oenschap is op 6 oktober in Lang-
weer.  

Laatste fietstocht PCOB 
naar Nieuwveen
Aalsmeer - Was het op de eer-
ste dinsdag van augustus veel te 
heet om te fietsen, op de eerste 
dinsdag van september kon het 
fietsweer bijna niet beter. Onder 
een lekker zonnetje en bijna zon-
der wind fietste de fietsgroep van 
PCOB-Senioren Aalsmeer naar 
Roelofarendsveen. Daar maakten 
ze een rondje door het dorp. Roe-
lofarendsveen heeft zijn eigen 
Greenpark, al heeft het een an-
dere naam. Het oude tuinbouw-
gebied is geheel gesloopt en nu 
een grote grasvlakte. Niet lang 
meer, want het wordt in rap tem-
po volgebouwd met woningen in 
diverse prijsklassen. Na een pau-
ze bij de Gouden Brasem ging het 
via de pond naar Leimuiden. Van-
wege het heerlijke weer werd om 
gefietst over de mooie dijk naar 
Bilderdam. Vandaar ging het via 
Kudelstaart terug naar Aalsmeer. 
De laatste paar jaar bleven de 

fietsers tijdens de laatste fiets-
tocht van het seizoen binnen de 
gemeente Aalsmeer. Dit jaar gaat 
de groep, op verzoek van de fiet-
sers, buiten de gemeentegrenzen 
sfeer opsnuiven in de Sfeerstal in 
Nieuwveen. Hoe er op dinsdag 
2 oktober precies gefietst wordt 
moet de commissie nog even uit-
zoeken, maar de totale afstand 
blijft onder de 30 kilometer.
Zoals altijd wordt om 13.30 uur 
gestart bij het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Hebt u een 
vriend of vriendin die eens mee 
wil fietsen: ze zijn van harte wel-
kom. Er is een wel één voorwaar-
de. Zet elektrische fietsen maan-
dagavond aan de oplader. De ac-
cu moet vol zijn als gestart wordt 
aan alweer de laatste fietstocht 
van dit jaar. Voor informatie kan 
gebeld worden met Jan Wester-
hof via 06-33250307.

Afgetekende nederlaag 
voor waterpolo heren
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
22 september mochten de ver-
schillende teams van Oceanus 
waterpolo Aalsmeer zich klaar-
maken voor de eerste competitie-
wedstrijd van seizoen 2018/2019. 
Heren 1 wist vorig seizoen degra-
datie ternauwernood te voorko-
men, dus wist dat het een lastige 
wedstrijd zou worden tegen De 
Linge/PCG. Onder leiding van de 
nieuwe trainer/coach Kasper de 
Boer en met een aantal nieuwe 
spelers reisde het team toch vol 
goede moed af naar Gorinchem 
voor een late zaterdagavondwed-
strijd. De tegenstander speelde in 
de verdediging een hele strak-
ke pressing waardoor de nieuwe 
aanvalssystemen nog niet goed 
uit de verf kwamen. De Linge be-
gon heel scherp aan de wedstrijd 
en liep in de eerste periode al uit 
naar 5-1. In de tweede periode 
bleef dit verschil gelijk, maar in 
de derde periode liep de tegen-
stander verder uit naar 11-4. In de 
vierde en laatste periode ging het 
wederom gelijk op, waardoor de 
einduitslag op 13-6 kwam. Een af-
getekende nederlaag, maar wel 
met voldoende verbeterpunten 
om de komende trainingen ver-
der aan te werken.

‘Dikke’ winst voor dames
De dames speelden thuis in 
zwembad De Waterlelie tegen 
de Snippen uit Ouderkerk aan de 
Amstel. Met twee nieuwe speel-
sters in het team, Wyke Nieu-
wenhuizen (van ZV Haerlem) en 
Niké van Duijkeren (van De Am-
stel) was het in het begin van de 
wedstrijd even aftasten. Dit bleek 
in de eerste periode. Er waren ge-
noeg kansen, maar Oceanus ver-
zuimde om deze af te maken. Na 
5 en een halve minuut spelen 
kwam Oceanus op achterstand, 

maar dankzij een treffer van Wy-
ke Nieuwenhuizen werd de perio-
de afgesloten met een stand van 
1-1. Coach Ed van Diemen had de 
dames de opdracht gegeven om 
de tegenstanders volledig uit te 
pressen. Vanaf de tweede perio-
de wierp deze tactiek zijn vruch-
ten af en lukte het de tegenstan-
ders niet meer om te scoren. De 
tweede periode werd afgesloten 
met een stand van 4-1 voor Ocea-
nus. In de derde en vierde perio-
de wisten de dames van Oceanus 
de doelkansen goed te benutten. 
Dit resulteerde in een einduit-
slag van 15-1 in het voordeel van 
Oceanus, een goede start van het 
seizoen!
Overige uitslagen:
ZPCH - Heren 2: 6-9
ZPCH - Heren 3: 4-7
Heren 4 - De Snippen: 8-3
Dames 2 - Aquafit: 8-8

Vers polotalent
Omdat er dit seizoen bij Ocea-
nus te weinig spelers in de leef-
tijdsgroep onder 15 (C-jeugd) 
zijn, wordt er in de competi-
tie in een combinatieteam ge-
speeld met ZPCH en De Amstel. 
Zowel de meisjes als de jongens 
wonnen hun wedstrijd met deze 
teams, dus ook voor hen een goe-
de start. Oceanus waterpolo is so-
wieso nog op zoek naar nieuw, 
vers polotalent! Wie het leuk 
vindt om een keer mee te trainen 
is op donderdagavond van 18.00 
tot 18.45 uur welkom in De Wa-
terlelie. Op dit tijdstip traint de 
jongste jeugd onder leiding van 
Marieke en Noortje.
Aankomend weekend spelen er 
weer diverse teams in de compe-
titie. Heren 1 speelt zaterdag 29 
september een thuiswedstrijd in 
De Waterlelie om 19.00 uur tegen 
BZ&PC uit Bodegraven.

TeamTimmerman in actie voor goed doel

Zondag 6e Tour de Poel 
Aalsmeer - Aanstaande zon-
dag 30 september vindt de zes-
de editie plaats van Tour de Poel. 
Deze fietstocht, die jaarlijks ge-
reden wordt op de laatste zon-
dag in september, wordt altijd 
met veel enthousiasme uitgezet 
door de leden van TeamTimmer-
man. Iedereen kan meedoen, van 
jong tot oud, stadsfiets, racefiets, 
elektrische fiets, rolstoelfiets, ie-
dereen is welkom. Er worden zo-
als altijd verschillende afstanden 

uitgezet. Er zijn tochten van 110, 
70 en 40 kilometer. En natuurlijk 
ontbreekt ook dit jaar de familie-
tocht van 10 kilometer niet. Voor 
de langere afstanden is ook geke-
ken dat er ongeveer halverwege 
de tocht een leuke gelegenheid is 
voor een pauzestop waar u even-
tueel een kop koffie/thee of iets 
anders kunt nuttigen. De start 
en finish vinden plaats bij het 
Westeinderpaviljoen aan de Ku-
delstaartseweg (Surfeiland). In-

Tafeltenniscompetitie
Eerste overwinning voor 
Bloemenlust 1
Aalsmeer - In de derde competi-
tiewedstrijd boekte Bloemenlust 
1 in Heemstede tegen HBC 5 de 
eerste overwinning en wel met 
3-7. Door zeges van Bart spaar-
garen en Johan Berk kwam Bloe-
menlust meteen op 0-2, waarna 
het Ed Couwenberg net niet lukte 
om ook het derde punt binnen te 
slaan. Maar door een overtuigen-
de winst van Ed en Johan in het 
dubbelspel en de tweede over-
winning van Johan in het enkel-
spel kwam er toch een comforta-
bele 1-4 tussenstand op het bord. 
Vervolgens wist Ed In een zeer 
spannende partij de beslissen-
de vijfde game met 12-14 in zijn 
voordeel te beslissen en maak-
te Bart er zelfs heel knap 1-6 van. 
HBC kwam nog tot 3-6 terug om-
dat Ed in zijn laatste partij nu de 
beslissende vijfde game verloor 
en ook Bart zijn afsluitende wed-
strijd helaas niet in winst kon om-
zetten. Door ook zijn derde te-
genstander te verslaan zorgde 
Johan voor de zeer welkome 3-7 
eindstand.
Voor Bloemenlust 2 stonden er 
deze week twee wedstrijden op 
het programma. Eerst werd op 

dinsdag de inhaalwedstrijd in Rij-
senhout met 3-7 gewonnen. De 
spelers van Rijsenhout 2, Paul 
Clement, Carol van Brakel en 
Kees Spaargaren, waren vrij kans-
loos tegen Dirk Biesheuvel en Jan 
Spaargaren, maar wisten wel 3 
punten te scoren tegen Philippe 
Monnier. Het spannende dubbel-
spel werd pas in de vijfde game 
beslist met 9-11 in het voordeel 
van Dirk en Jan namens Bloemen-
lust 2, ten koste van Paul en Kees.
Vervolgens moest Bloemenlust 2 
woensdag in de Bloemhof aantre-
den tegen Rapidity 8. Ook in de-
ze wedstrijd bleef Jan Spaargaren 
ongeslagen en tekende Dirk Bies-
heuvel voor twee overwinningen. 
Ook Philippe Monnier boekte een 
zege en was heel dicht bij een 
tweede punt (11-13 verlies in de 
vijfde game). Deze keer ging het 
dubbelspel door Dirk en Jan he-
laas verloren, maar door een 6-4 
eindstand kwam de totaalscore 
samen met de inhaalwedstrijd op 
13 punten. Hiermee steeg Bloe-
menlust 2 met stip naar de twee-
de plaats, met volgende week op 
het programma de confrontatie 
met koploper ASSV 2. 

schrijven gebeurt op de dag zelf. 
De inschrijftafels zijn geopend 
van 8.00 tot 12.00 uur. Voor de 
deelnemers aan de 110 kilome-
ter geldt inschrijven tot 10.00 uur. 
NTFU-leden krijgen korting en 
kinderen tot 16 jaar kunnen gra-
tis deelnemen. Kijk voor meer in-
formatie, zoals de kosten en de 
uitgezette route,s op www.team-
timmerman.nl.
Na afloop van de fietstocht wor-
den de deelnemers bij de finish 
weer warm onthaald door de le-
den van TeamTimmerman. De 
fietsers worden in de gelegen-
heid gesteld om gezellig na te 
praten en te genieten van live 
muziek bij het paviljoen.

Zoals altijd is deze tocht gelinkt 
aan een door Team Timmerman 
gekozen doel. Dit jaar gaan de 
opbrengsten naar  Stichting Dag 
van je Leven. Deze stichting zet 
zich in voor mensen met een ver-
standelijke beperking in de regio. 
Ze laten unieke wensen uitko-
men en organiseren jaarlijks een 
botendag en een groot feest in 
de feesttent tijdens de Feestweek 
Aalsmeer. 
Na alle gedane voorbereidingen 
kan TeamTimmerman alleen nog 
maar hopen op droog weer en 
een goede opkomst van deelne-
mers, zodat ook deze editie weer 
als geslaagd de boeken in kan 
gaan.

Biljarttoernooi in 
Op de Hoek

Kudelstaart - Op zaterdag 29 
september organiseert café Op 
de Hoek een zesballen biljarttoer-
nooi. Gezellig met vrienden, col-

lega’s, buren, familieleden een 
middag biljarten. Het inschrijf-
geld bedraagt 10 euro per per-
soon en dit bedrag is inclusief een 
kop soep en een broodje kroket.
Het toernooi begint om 14.00 uur
Aanmelden kan tot en met don-
derdag 27 september aan de bar 
of via info@cafeopdehoek.nl



Kudelstaart -  Zaterdag was in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
de Open Dart Kampioenschap. 
Erik Jan Geelkerken won knap dit 
hoog aangeschreven toernooi. In 
de poule werd het hem al moei-
lijk gemaakt door Martin Bax en 
Ronald Baars. Erik Jan stond na 
een verliespartij tegen Martin 
tegelijk onder druk om de win-
naarsronde te bereiken, door te 
winnen van Ronald lukte dit ter-
nauwernood. Roy Hoogervorst 
en Rene Verhoeven stonden ook 
bij elkaar in de poule, zij werden 
eerste en tweede en bereikten al-
lebei na twee winstpartijen knap 
de halve finale. Hiermee bewees 
Roy dat zijn Tac Tic Titel (samen 
met Yorick Rekelhof ) tijdens de 
Feestweek van Kudelstaart geen 
toeval was. De finale ging echter 
tussen Marco Cornelisse en Erik 
Jan. Het was een hoogstaande fi-
nale waarin Marco op voorsprong 
kwam. De vierde leg leek beslis-
send, Erik Jan leek in een sterke 
leg (terug) te breken, maar Mar-
co behield zijn voorsprong: 1–3. 
Erik Jan gaf de moed echter niet 
op en wist alsnog met sterk spel 
de wedstrijd om te draaien in een 
4–3 overwinning. Hiermee won 
Erik Jan, na de twee seizoen kam-
pioenschappen op rij, nu ook zijn 
eerste Open titel. Marco bleef op 
twee Open titels steken, net zo-
veel als Wouter Rietveld, en had 
met een zeer mooie 156 finish 
ook nog eens de hoogste uitgooi 
van de avond. Pietje van Over-
bruggen en Jan Berk bereikten 
knap de halve finale van de ver-
liezerronde. De finale ging echter 
tussen Michel van Galen en Ro-
nald Baars. Ronald maakte zijn fa-
vorietenrol waar en besliste deze 
onderlinge strijd in zijn voordeel. 
Bij de twee spelletjes werd twee 

keer de pot gewonnen. Martin 
Bax gooide een pijl raak bij de 
Triple Pot, terwijl het rad van de 
Mystery Out stopte bij een door 
Ilona van Emden gegooide uit-
gooi (94). 

Eerste speelavond
Volgende week vrijdag is dan 
eindelijk de eerste speelavond 
van het seizoen. Er staan weer 
15 darttoernooitjes op vrijdag 
op de agenda. Elke speelavond 
is een toernooi op zich. Voor de 
regelmatige deelnemer wordt 
een stand bijgehouden. Ook is 
er een periode kampioenschap 
over telkens drie speelavonden. 
Het belangrijkste is echter de ge-
zelligheid. Dus hopelijk tot vrij-
dag 5 oktober. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. De Poel’s Eye is 
laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden.

Marco Cornelisse (links) naast win-
naar Erik Jan Geelkerken.
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17e Bloemenbridge 
Kroegentocht geslaagd!
Aalsmeer - Op zaterdag 22 sep-
tember werd door BC Onder Ons 
voor de zeventiende keer de 
Aalsmeerse Bloemenbridge Kroe-
gentocht georganiseerd. Maar 
liefst 98 paren trokken in het cen-
trum van Aalsmeer van de ene 
naar de andere horecagelegen-
heid om daar vier spellen te brid-
gen. De weersomstandigheden 
waren niet optimaal, maar tus-
sen de buien door viel het alle-
maal nog wel mee. In de zeven 
locaties waren zeven tafels in or-
de gemaakt om te kunnen spe-
len. Na de derde ronde was er 
een heerlijke lunch die elke ge-
legenheid op zijn eigen manier 
verzorgd had. Nadat men over-
al gespeeld had werd in De Oude 
Veiling de prijsuitreiking gehou-
den. Ook werd er onder het ge-
not van een drankje volop nage-
kaart. Door omstandigheden liet 
de uitslag op zich wachten. Hope-

lijk kan men dit volgend jaar on-
dervangen.
Na afloop gingen de prijswin-
naars met een lekker flesje wijn 
naar huis terwijl er voor iedereen 
een prachtige bolchrysant was.
De winnaars waren: in de A-lijn: 
Pim en Gonny van der Zwaard 
met 56.79%, in de B-lijn: Tru-
dy Stokkel en Loes Schijf met 
55.77%, in de C-lijn: Jan en Krij-
nie Joore met de hoogste score 
van de dag, namelijk 66.67%, in 
de D-lijn: Ria Disseldorp en Ton 
Schipperheyn met 62.35%, in de 
E-lijn: Joke Hendrikse en Henny 
van der Laarse met 62.20%, in de 
F-lijn: Ruth Brands en Henny Gar-
bode met 59.46% en in de G-lijn: 
Agneet van der Goot en Wil Jong-
kind met 61.55%.
 Bridgeclub Onder Ons kan terug-
zien op een geslaagde drive en 
hoopt volgend jaar weer velen te 
mogen begroeten.

Wielrenner Enzo Leijnse 
aan de start bij WK
Amstelveen - De talentvolle 17 
jarige wielrenner Enzo Leijnse 
uit Amstelveen staat deze week 
met de Nederlandse selectie aan 
de start van het WK Wielrennen 
in Innsbruck. De Junior doet zo-
wel mee aan de individuele tijdrit 
als aan de wegwedstrijd. Leijnse 
heeft zich dit seizoen al meerdere 
keren goed laten zien en met ze-
ges in drie internationale etappe-
wedstrijden is hij zonder meer de 
sterkste Junior van Nederland. Af-
gelopen week liet hij dat nog zien 
in de Klimomloop van Ulestraten 
waar hij net achter een Noorse te-
genstanders naast de winst greep 
en tweede werd. Door de deelna-
me van Enzo Leijnse aan het WK 
moet zijn club hem wel missen in 
het Nederlands kampioenschap 

Ploegentijdrit dat aanstaande za-
terdag 29 september in Dronten 
plaatsvindt. De WTC De Amstel 
doet daar mee met vier ploegen 
en vooral de Damesploeg (met 
motor Riejanne Markus) en de 
Jeugdploeg lijken zeker plaatsen 
in de top-10 te kunnen scoren.

Geen persoonlijke records verbroken
Eerste en derde plaats 
voor Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - De tweede competi-
tieavond bracht betere resulta-
ten op het scorebord, al moes-
ten sommige sjoelers wel even 
wennen aan het lotingssysteem 
in welke groep ze gingen sjoelen. 
Patrick Haring zorgde twee keer 
voor een 152 op het scorebord 
en bij de dames gooide opmer-
kelijk genoeg Elisa Houweling de 
hoogste score van de avond, 150. 
Zus Petra Houweling wist met 28 
punten wel de meeste punten 
van de dag te scoren. Er werden 
deze avond geen persoonlijke re-
cords verbroken.
Uitslagen per Klasse: Hoofdklas-
se: 1. Petra Houweling, 2. Albert 
Geleijn en 3. Patrick Haring. A-
klasse: 1. Cor Franck, 2. Jacob van 
‘t Hof en 3. Marja SpringintVeld. 
B-klasse: 1. Kees Verbruggen, 2. 
Cock van der Vlugt en 3. Wim van 
Leeuwen. C-klasse: 1. Pieter de 
Liefde, 2. Mirjam van den Berg en 
3. Mahjan Yari.

Trio-koppelen
Zaterdag 15 september hebben 
zes leden van Sjoelclub Aalsmeer 
meegedaan aan het trio-koppe-
len in Den Helder. Er werden per 
team 4 x 10 bakken gegooid en 
de winnaars (A-Klasse) waren drie  

dames uit Aalsmeer: Petra en Eli-
sa Houweling en moeder Marry 
Verhoeven. Met een gemiddelde 
van 137,23 bleven ze Cock Tuk-
ker, Joke Schagen (2 x Aalsmeer) 
en Alex Pietersen (EASV) bijna 1 
punt voor (136,30 gemiddeld). De 
familie van Tiem (vader Leo, moe-
der Mary en zoon Tim), van wie 
Tim van Tiem sinds dit seizoen 
uitkomt voor Sjoelclub Aalsmeer, 
werd derde met 135,28. Vrijdag 
5 oktober is de eerste Interclub-
avond en zaterdag 20 oktober 
staat het NK Teams op het pro-
gramma.

Competitie
Donderdag 4 oktober is de vol-
gende competitieavond. Om 
20.00 uur wordt er gestart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn uiteraard ook van har-
te welkom. Per avond worden er 2 
x 10 bakken gesjoeld, die meetel-
len voor de competitie. Er wordt 
in 4 verschillende klassen ge-
sjoeld, dus ieder op zijn of haar ei-
gen niveau. Mocht u belangstel-
ling hebben, dan kunt u gewoon 
op 4 oktober naar het Dorpshuis 
komen of u van tevoren aanmel-
den via de website www.sjoel-
club-aalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Marry Verhoeven, Petra en Elisa Houweling

Thea wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos is 
van de OVAK is op woensdag  3 
oktober vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 19 september is 
gewonnen door Thea van Aalst 
met 5847 punten. Op twee is Ru-
dolf geëindigd met 5367 pun-
ten, op drie Ubel van der Blom 
met 5157 punten en plaats vier 
was voor Riet Hoekman met 5095 
punten.

Trainen op maandagavond
Fit met ‘De Trimmers’ 
van De Waterlelie
Aalsmeer - Wat is er lekkerder 
dan het gevoel dat je helemaal 
ontspannen bent, dat je je fit voelt 
en de wereld aan kunt. Niks toch. 
Hoe je dat gevoel kunt bereiken? 
Sluit je aan bij de trainingsgroep 
‘De Trimmers’ in de nieuwe sport-
hal bij de Waterlelie aan de Dreef! 
In de zestiger jaren van de vori-
ge eeuw organiseerde de perso-
neelsvereniging van de toenma-
lige busmaatschappij Maarse en 
Kroon sportactiviteiten voor de 
werknemers. Uit dit clubje is ‘De 
Trimmers’ ontstaan. Een infor-
meel en op zichzelf staand club-
je van mannen die het lekker vin-
den competitief, sportief bezig te 
zijn op een recreatief niveau.
In principe kan iedereen deelne-
men, maar in de praktijk is de leef-
tijd van deelnemers 40 jaar en ou-
der. De meesten hebben ergens 
in hun sportieve leven wel aan 
sport gedaan. De training duurt 
anderhalf uur. Na een warming-
up wordt eerst ongeveer een half 
uur gevoetbald, daarna een kwar-
tier krachttraining en er wordt af-
gesloten met een half uur volley-
bal. Zo’n twee keer per jaar wordt 
een fitheidstest gedaan.

Dankzij de wisselende sport ach-
tergronden van de deelnemers 
en de flinke spreiding in leeftijd 
is een situatie ontstaan waarbij 
ieder op zijn eigen niveau deel 
kan nemen. In het veld staan al-
tijd wat techneuten en spelers die 
het meer van hun inzet moeten 
hebben. De onderlinge verschil-
len leiden regelmatig tot  onver-
wachte situaties in het veld, zodat 
soms hilarische spelsituaties ont-
staan. Aan het eind van de avond 
heeft iedereen altijd weer het ge-
voel dat men het uiterste uit zich-
zelf en elkaar heeft weten te ha-
len. En dan is het lekker om na af-
loop heerlijk ontspannen thuis 
te komen met een zo’n fit gevoel 
dat je dag erna de wereld weer 
aan kunt.

Interesse?
‘De Trimmers’ trainen op maan-
dagavond onder leiding van een 
ervaren instructeur in de sport-
hal bij de Waterlelie van 19.45 tot 
21.15 uur. Interesse? Stuur voor 
meer informatie een mail naar 
Frans Melkert (f.m.melkert@kpn-
mail.nl ) of kom gewoon langs tij-
dens een training.

Weer winst voor 
handballers

Aalsmeer - De handballers van 
Green Park Aalsmeer mochten af-
gelopen zaterdag 22 september 
juichen na de uitwedstrijd tegen 
Wematrans Quintus. Na winst vo-
rige week is ook de tweede wed-
strijd in de BeNa League door 
Aalsmeer gewonnen. Eindstand 
22-30. Feest voor de Green Park 
Tigers. De Heren 2 Aalsmeer wa-
ren minder succesvol. In en te-
gen Volendam werd nipt met 
28-27 verloren. Het was wel een 
heel spannende wedstrijd met 
twee ploegen die aan elkaar ge-
waagd waren. De Dames selectie 
van Green Park had weinig pro-
blemen met tegenstander Gemi-
ni. De rust ging Aalsmeer in met 
een voorsprong van 5-15 en de 
eindstand werd bepaald op liefst 
15-24.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Erik Jan Geelkerken wint 
Open Kudelstaart

Winst Bets en 
Guda bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma en nieuwe kaartlief-
hebbers zijn van harte welkom. 
Op donderdag 20 september is 
het jokeren gewonnen door Bets 
Teunen met 194 punten, Op twee 
is Trudy Knol geëindigd met 414 
punten. Bij het klaverjassen was 
deze week de hoogste eer voor 
Guda Kluinhaar met 5403 punten. 
Tiny Buwalda eindigde met 5380 
punten op plaats twee en Nico de 
Ron met 5305 punten op plaats 
drie. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdagmid-
dag 20 september begon om 
half twee de ouderensoos voor 
55+ers. Er was weer klaverjassen 
en rummycuppen. Bij het klaver-
jassen werd Ennie de Koter eerste 
met 5126 punten. De poedelprijs 
was voor Anthonia van der Voort 
met 4219 punten. Bij het rummy-
cuppen behaalde Geesje Mille-
naar de hoogste eer met 118 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Bep Verhoef met 293 punten.
Vandaag, donderdag 27 sep-
tember is er weer een ouderen-
soos die om half twee begint. De 
kaarters zijn op zoek naar oude-
ren vanaf 55 jaar die op donder-
dagmiddag graag klaverjassen of 
rummycup willen spelen, U bent 
van harte welkom in “t Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55.

Raymond wint 
dartavond

Aalsmeer - Op dinsdagavond 18 
september begon om acht uur de 
darts competitie. Het werd weer 
een sportieve avond met span-
nende momenten en hoge sco-
res. Zo had Raymond van der Wei-
den een 180-er en een hoge uit-
gooi van 104, daarmee kwam hij 
op de eerste plaats. Tweede werd 
Ben van Dam die een zeer afwis-
selend spel had, maar wel dub-
bel wist uit te gooien. De derde 
plaats was voor Victor van Schie 
die net iets eerde de dubbels uit 
wist te gooien en van Peter Bak-
ker won, die de vierde plaats wist 
te pakken. Kees de Lange werd 
vijfde, de zesde plaats was voor 
Albert Gelein en op een gedeel-
de zevende plaats eindigden Ger-
ben de Vries en Hans Dolk, daar 
ze even veel punten hadden. Lijkt 
het je ook wel leuk om te darten? 
Iedereen vanaf 16 jaar is op dins-
dagavond welkom in ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Het 
darten begint om 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur en deelna-
me kost 2,50 euro per persoon 
per avond.  

Fiets mee met 
Pedaalridders

Aalsmeer - Donderdag 4 okto-
ber is alweer de laatste middag-
tocht van de pedaalridders OVAK. 
De groep vertrekt om 13.30 uur 
vanaf het parkeerterrein van het 
zwembad aan de Dreef. De fiets-
tocht gaat dit keer door de stra-
ten van Aalsmeer, richting Paro-
chiehuis. Daar staat de koffie en 
thee dan klaar voor een gezelli-
ge afsluiting van het fietsseizoen. 
De jaarlijkse bingo mag natuur-
lijk niet ontbreken. Lidmaatschap 
van de OVAK is verplicht.

Start seizoen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 28 
september wordt bij buurtver-
eniging Hornmeer een begin ge-
maakt met het enkel kaarten. Dit 
is dan gelijk het begin van de 
competitie. Natuurlijk is iedereen 
weer van harte welkom in het 
buurthuis aan Dreef 1. Klaverjas-
sen en jokeren staan op het pro-
gramma. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur voor koffie, 
thee en inschrijving.  Het koppel-
kaarten op vrijdag 21 september 
is gewonnen door Cees Lof en Ria 
Moller met 5060 punten, gevolgd 
door Carla van Nieuwkerk en Cor-
ry Balder met 4919 punten en 
Joke de Kieviet en Mia Huijkman 
met 4877 punten. De poedelprijs 
was voor Marja van Schip en Essy 
van Es met 3836 punten.

Wandelen in 
het Bos

Aalsmeer - Donderdag 4 oktober 
van 19.00 tot 20.30 uur kunnen 
liefhebbers mee lopen in het Am-
sterdamse Bos. Ontspannen ge-
nieten van een wandeling in het 
bos. Verzamelen op de parkeer-
plaats halverwege de Bosrand-
weg tegenover de Rietwijker-
oordweg. De wandeling is voor 
iedereen die zin heeft om lekker 
te lopen, anderen te ontmoeten; 
gezellig en gezond. Na de wan-
deling is er koffie en thee bij de 
startlocatie. Om op de hoogte te 
blijven van de wandelingen en 
voor vragen kan een e-mail ge-
stuurd worden naar opstapme-
toosterkerk@hotmail.com. Anne 
Marie van Elswijk en Ina van Wil-
legen heten iedereen welkom.

Hoogste score 
Jaap en Gonny

Aalsmeer - De uitslag van Bridge-
club Onder Ons van 19 septem-
ber: In de A-lijn: 1e Joke Hendrik-
se en Rietje van der Zwaard met 
59.90%, 2e Bert Huiskes en Hans 
Visser met 55.63% en 3e Ariet-
te Tromp en Rogier Kerner met 
53.65%. In de B-lijn: 1e Jaap Ge-
leijn en Gonny van der Zwaard 
met 67.19% (de hoogste score 
van de avond), 2e Anny van Buy-
ten en Thea Wijnen met 61.98% 
en 3e Jaap en Henk Noordhoek 
met 51.04%. In de C-lijn: 1e Sima 
Visser en Lia Huiskes met 61.67%, 
2e Pim van der Zwaard en Eve-
lyne Bakker met 59.17% en 3e 
Edwin Geleijn en Donne Lek met 
57.50%.






