
Vorig jaar werd besloten tot uit-
stel om alle kosten nog eens op 
een rij te zetten. Er zijn onderzoe-
ken gedaan en fi nancieel is een 
en ander bekeken.
Alsnog afzien van de renovatie 
van het atletiekcomplex zou be-
tekenen dat het gebruik hiervan 
binnen afzienbare termijn beëin-
digd zou moeten worden en be-
tekent dus ook het einde van de 
atletieksport in Aalsmeer en dat 
willen de bestuurders, die spor-
ten hoog in het vaandel hebben 
staan, niet. Het college is bereid 
om iets meer dan 500.000 euro 
extra uit te geven aan de reno-
vatie van de atletiekbaan en om 
ruimte te creëren voor uitbrei-
ding van het naastgelegen ten-
nispark van All Out.

Krediet onvoldoende
Vorig jaar eind juni heeft de ge-
meenteraad besloten om een 
functionele renovatie van de at-
letiekbaan uit te voeren in com-
binatie met de bouw van een 
nieuw clubgebouw voor atletiek-
vereniging AVA. Hiervoor is toen 
in totaal 920.000 euro aan krediet 
ter beschikking gesteld. Bij de uit-
werking van de plannen is echter 
gebleken dat de kredietomvang 
om verschillende redenen on-
voldoende is. Er zijn (bodem)-on-
derzoeken verricht en deze heb-
ben uitgewezen dat de construc-
tielaag onder de huidige atletiek-
baan niet herbruikbaar is. Het as-
falt en de onderlaag moet volle-
dig verwijderd worden en op-
nieuw, met nieuwe drainage, aan-
gelegd, c.q. opgebouwd worden. 

Er wordt voorgesteld om een an-
dere toplaag voor de atletiekbaan 
toe te passen dan oorspronke-
lijk was voorzien. De nieuwe keu-
ze vergt een hogere investering, 
maar is duurzamer en leidt tot la-
gere onderhoudskosten. Aanvul-
lend heeft AVA verzocht om de 
verouderde buitenverlichting te 
vervangen. De meerkosten hier-
van zijn begroot op 288.000 euro.

Uitbreiding tennisbanen
Een bedrag van 164.500 euro is 
verder extra nodig voor de bouw 
van het nieuwe clubgebouw met 
douche- en kleedruimten en een 
berging voor het materiaal. De 
grootte hiervan was geraamd op 
100 vierkante meter, maar er is 
circa 150 vierkante meter nodig. 
Het nieuwe clubgebouw komt op 
een andere plek bij de baan, zo-
dat tennisvereniging All Out de 
mogelijkheid krijgt om twee bui-
tenbanen te realiseren voor haar 
groeiende ledenaantal. Ook de 
sloop- en verwijder-kosten waren 
vrij laag ingeschat, de raming was 
10.000 euro, maar hiervoor blijkt 
zo’n 50.000 euro nodig te zijn. 
Met het bestuur van AVA is overi-
gens de afspraak gemaakt dat het 
bestaande clubgebouw pas ge-
sloopt wordt als de nieuwe dou-
che- en kleedruimten in gebruik 
genomen kunnen worden.

Buitencomplexen
Al met al leiden deze nieuwe ra-
mingen tot investeringskosten 
die in totaal 512.500 euro hoger 
zijn dan in 2016 werd voorzien. 
Met de renovatie van het com-

plex Sportlaan 43 zijn alle buiten-
sportcomplexen in de gemeente 
weer voor langdurig gebruik ge-
schikt. Vorig jaar zijn namelijk de 
sportparken Hornmeer en Calsla-
gen en de handbalvelden naast 
sporthal De Bloemhof gerecon-
strueerd en/of waar nodig gere-
noveerd.

Planning
De planning is om de aanbeste-
ding van de atletiekbaan en de 
douche- en kleedruimten in het 
vierde kwartaal van dit jaar te 
starten, zodat de werkzaamhe-
den in het eerste kwartaal van 
2019 kunnen beginnen. In dat 
geval kunnen de werkzaamhe-
den voor de atletiekbaan tijdig, 
voor de natte herfstperiode, wor-
den afgerond. De bouw van de 
nieuwe douche- en kleedruimten 
zou medio 2019 kunnen worden 
afgerond. All Out overweegt om 
hierop vooruitlopend reeds één 
tennisbaan aan te leggen in het 
verlengde van de huidige tennis-
banen op het terrein voor het be-
staande clubgebouw van AVA.

De atletiekvereniging heeft ove-
rigens ook zelf diverse activitei-
ten ontplooid voor een fi nancieel 
aandeel ter behoud van de atle-
tieksport in Aalsmeer.

Vergadering
Over de renovatie wordt voor het 
eerst gesproken in de gecombi-
neerde vergadering van de com-
missies Ruimte en Economie en 
Maatschappij en Bestuur op dins-
dag 16 oktober. De vergadering 
is openbaar en begint om 20.00 
uur. Als nodig wordt het onder-
werp nogmaals op de agenda 
van de commissie in november 
(27e) gezet.
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Campagne brandweer en gemeente
Brandveiligheidsadvies 
huis aan huis in Oost
Aalsmeer - In het kader van de 
brandveiligheidsweken is de 
brandweer in samenwerking met 
de gemeente vorige week gestart 
met een grote actie in Aalsmeer 
Oost. Dit in het kader van de 
week van de veiligheid. Op drie 
donderdagen in oktober zullen 
vier brandweermensen bij de be-
woners van de Oranjebuurt langs 
de deur gaan om brandveilig-
heidsadviezen op maat te geven. 
Denk daarbij aan adviezen om 
brand te voorkomen (wat doe je 

bij vlam in de pan, zet geen kaars 
bij een gordijn, hang geen pan-
nenlappen dicht bij het gasfor-
nuis) en wat je moet doen als er 
onverhoopt wel brand uitbreekt 
(altijd de deursleutel op dezelf-
de plek, snel wegzijn want rook is 
zeer giftig). Indien nodig wordt er 
een gratis rookmelder opgehan-
gen. Dit alles om de brandveilig-
heid in deze wijk te verbeteren.
De eerste actiedag was vorige 
week donderdag 4 oktober. Er 
werd verzameld in buurthuis Het 

Middelpunt waarna het team en-
thousiast op pad ging. Volgens 
Dick van Klink van de brandweer 
is de eerste rondgang prima ver-
lopen. De brandweerlieden en 
medewerkers van de gemeente 
kregen enthousiaste reacties. Er 
zijn ook diverse rookmelders op-
gehangen in woningen. 
Vandaag, donderdag 11, en vol-
gende week donderdag 18 okto-
ber gaat het team weer op huis-
bezoek in Oost. Er wordt advies 
gegeven over brandveiligheid 
en de rookmelders worden gra-
tis uitgereikt en opgehangen. Let 
goed op: Alle teamleden dragen 
hun identiteitsbewijs zichtbaar 
bij zich. Vraag hier naar als u/jij 
het niet vertrouwt. Het zou toch 
heel vervelend zijn als een inbre-
ker zich via deze veiligheidsac-

tie bij u/jou naar binnen weet te 
babbelen. 

Veiligheidsmarkt
In het kader van de week van 
de veiligheid organiseert de ge-
meente samen met de veilig-
heidspartners nog meer activi-
teiten. Zo zijn de gemeente, de 
brandweer en de politie aan-
staande dinsdag 16 oktober aan-
wezig op de weekmarkt op het 
Praamplein. Tijdens deze veilig-
heidsmarkt geeft de politie voor-

lichting over woninginbraken en 
vertelt de brandweer graag meer 
over brandveilig leven.

Voorlichting senioren
Op maandag 22 oktober geeft de 
politie een voorlichting over vei-
ligheid in en om het huis en op 
straat aan senioren. Onder ande-
re babbeltrucs en veilig pinnen 
komen aan de orde. Deze bijeen-
komst voor senioren begint om 
15.00 uur in ‘t Kloosterhof in de 
Clematisstraat. 

Gewond na 
aanrijding

Aalsmeer - Op de inmiddels ‘be-
ruchte’ kruising Legmeerdijk met 
de N201 heeft op dinsdag 9 okto-
ber weer een aanrijding plaatsge-
vonden. Om half acht in de och-
tend zijn twee auto’s frontaal op 
elkaar gebotst. De politie, de am-
bulancedienst en de brandweer 
waren snel ter plaatse. Er kwam 
een melding dat een van de be-
stuurders met zijn voeten bekneld 

zat, maar dit bleek gelukkig niet 
het geval. Hij kon door het am-
bulancepersoneel met assistentie 
van de brandweer uit de auto ge-
haald worden. Deze bestuurder, 
een 28-jarige man uit Mijdrecht, 
raakte wel gewond en is naar het 
ziekenhuis vervoerd. Beide au-
to’s raakten zwaar beschadigd, 
één moet zeker als total loss be-
schouwd worden. De weg is enige 
tijd afgesloten geweest. De politie 
heeft onderzoek naar de oorzaak 
gedaan. De brandweer heeft alle 
brokstukken van de weg gehaald 
en de voertuigen veiliggesteld.

‘Cortina’ dief 
actief in Oost

Aalsmeer - Een fi etsendief 
met voorkeur voor het merk 
Cortina is actief in Oost. In 
de avond of nacht van don-
derdag 4 op vrijdag 5 okto-
ber zijn twee zwarte Corti-
na damesfi etsen gestolen 
uit de Boomgaard en uit de 
Koolwitjesstraat. De fi ets uit 
de Boomgaard heeft een rie-
ten mandje voorop. De dief-
stallen hebben plaatsge-
vonden tussen negen uur ‘s 
avonds en de vroege vrijdag-
ochtend. Op vrijdag 5 okto-
ber is vanaf het Poldermees-
terplein nog een Cortina da-
mesfi ets gestolen. Deze fi ets 
heeft een zwarte krat voor-
op. De Cortina is ongewild 
van eigenaar gewisseld tus-
sen vier uur ‘s middags en 
acht uur in de avond.
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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
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Kerkdiensten

venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. 
(in CGK) met ds. M Hogenbirk.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag geen viering i.v.m. 
bazaar. Zondag om 9.30u. Vie-
ring m.m.v. gelegenheidskoor. 
Om 14u. en woensdag 19u. 
Poolse dienst met Krzysztof in 
Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Roemeens-orthodoxe Parochie: 

Zondag 9u. Utrenia en 1030u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Petru.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. C. Baljeu uit Pijnacker. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. P. 
Sleebos.

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

Zondag 11u. Dienst o.l.v. Paro-
chianen. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
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. Op 15 oktober 
om 20u. met ds. Kees van Vel-
zen.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dins-

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Peter Briscoe.

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. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u 

Themadienstienst door le-
den Theehuisclub. Collec-
te: Doopsgezinde Zending. 
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. ZWO dienst. 
Voorganger: ds. M. Vermeij. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
E.J. Westerman. Organist: A. 
Stolk. Om 19u. Check In. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. Th. Wegman 
uit Zeist. Organist: Joh. v/d 
Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-

 Zondag 14 oktober

dag om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 16 
oktober met Hoite Slagter over 
Getuigenis van Christus in de 
Psalmen.

Oost-Inn: Inloop, 
lunch en creatief

Aalsmeer - Op woensdag 17 ok-
tober van 9.30 tot 11.30 uur is 
er inloop en ontmoeting. Gezel-
lig onder het genot van een kop-
je koffie of thee. Aansluitend is er 
van 12.00 tot 13.00 uur de lunch.. 
U kunt aanschuiven voor een 
heerlijke maaltijd, met altijd een 
verrassing. ’s Avonds wordt van 
19.30 tot 21.30 uur een creatie-
ve avond gehouden. Gezellig met 
elkaar iets moois en leuks maken. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

2.163,97 voor 
Nierstichting

Kudelstaart - De collecte ten be-
hoeve van de Nierstichting heeft 
in Kudelstaart 2.163,97 euro op-
geleverd. In totaal 25 collectan-
ten van de stichting gingen in de 
week van 16 tot en met 22 sep-
tember langs de deuren om geld 
op te halen in de strijd tegen nier-
aandoeningen.

Handje helpen?
Uiteraard wordt er ook in 2019 
gecollecteerd door de Nierstich-
ting. Wie een handje wil helpen 
kan zich aanmelden bij Chris-
ta van Iperen via 06-23400889 of 
bij Nel Stolwijk via 06-39084596.. 
Meer informatie is te vinden op 
www.nierstichting.nl.

o  in n 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 16 ok-
tober zijn inwoners weer hartelijk 
welkom in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg in Rijsenhout. 
De gezamenlijke kerken bieden 
een gezellige morgen aan. Om 
10.00 uur staat de koffie en thee 
klaar. Kerkelijk gebonden of niet, 
iedereen is hartelijk welkom! 
Rond half twaalf gaat ieder weer 
naar huis. Verdere info bij Klaas 
Kersloot via 0297 -323774 of bij 
Gre Tuinstra via 0297-331545.

Studieavond met dominee 
Kees van Velzen 
Aalsmeer - Op maandag 15 ok-
tober is er in Aalsmeer een stu-
dieavond met dominee Kees van 
Velzen, spreker voor de stichting 
Christenen voor Israël. Het onder-
werp waarover hij spreekt is: Rom. 
11, ingeënt op de edele olijf. De 
bijeenkomst vindt plaats in Ge-
bouw Mendel aan de Zwarteweg 
98 en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis.
 
De edele olijf
Paulus spreekt in Rom. 11 dat 
christenen uit de heidenen als 
van nature wilde takken geënt 
zijn op de edele olijfboom Israël. 
Hij leert verder dat gelovigen zich 
niet mogen beroemen op de ver-
kregen positie op de edele olijf-
boom, maar dat is helaas wél ge-
beurd in de kerkgeschiedenis. Er 
komen allerlei vragen naar boven 
zoals: Wat doet enten met de ei-
genschappen van de loot die ge-
ent wordt en wat met de wortel? 
Wat is er aan de hand met een wil-
de olijf? Waarom beschrijft Paulus 
in dit bijzondere gedeelte op de-
ze manier de relatie tussen chris-
tenen en Joden? Wat is enten pre-
cies? Wat doet dat enten met je 
persoonlijk als individu en als col-
lectief? Wat moeten kerken en ge-
meenten hiermee en wat bete-
kent dit voor de praktijk van alle-
dag en mogelijk voor het voortbe-
staan?
 
Evangelische omroep
Dominee van Velzen werkte bij de 
Evangelische Omroep jarenlang 

als hoofd van de afdeling Nazorg 
en was betrokken bij de Neder-
land Zingt-avonden. Zijn persoon-
lijke bediening is onderwijs en 
coaching. Zijn talenten daarvoor 
kon hij eerder benutten als voor-
ganger in Antwerpen en Lelystad. 

Samenkomst voor kinderen 
van ouder(s) met dementie
Aalsmeer - Regelmatig organi-
seert het Ontmoetingscentrum 
in samenwerking met Mantelzorg 
en meer informatiebijeenkom-
sten en gespreksgroepen over de-
mentie. Als naasten ervaar je veel 
van de gevolgen van dementie. 
Kinderen zijn vaak zelf werkende 
ouder en de zorg voor een naaste 
met dementie komt daar nog bij. 
Ervaringen delen, informatie en 
advies krijgen, maar ook geven 
en lotgenoten ontmoeten zijn re-
denen om aan te sluiten bij de ge-
spreksgroep. Hanneke ten Brinke 
van Mantelzorg en Meer en Ellen 
Millenaar van het Ontmoetings-
centrum begeleiden de bijeen-

komsten. De eerstvolgende is op 
dinsdag 16 oktober van 19.30 tot 
21.00 uur in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. Aanmelding is wen-
selijk voor het klaarzetten van de 
stoelen en de koffie en thee. Heb 
je een ouder met (vermoedelijk) 
dementie? Je bent van harte wel-
kom! In november staan er twee 
interessante informatiebijeen-
komsten op de agenda. Donder-
dag 8 november komt Jan Wil-
lem Wolters spreken over Sensa-
ra Home care, slimme sensoren 
voor in huis. Thuistechnologie 
waardoor mensen langer in staat 
zijn zelfstandig te wonen. Don-
derdag 15 november komt nota-
ris Kienhuis langs. Hij zal ingaan 
op juridische aspecten bij de-
mentie. Deze bijeenkomsten zijn 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is. Voor meer informatie kan ge-
beld worden naar 06 22468574 of 
stuur een mail naar emillenaar@ 
zorgcentrumaelsmeer.nl

Zaterdag is het zover...
Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
13 oktober is de jaarlijkse Bazaar 
in Zorgcentrum ’t Kloosterhof. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom tussen 13.00 en 17.00 uur 
in de Clematisstraat 16. De Ba-
zaar wordt georganiseerd door 
de ‘Vrienden van ‘t Kloosterhof’ 
om onder andere de bewoners 
wat ‘extraatjes’ te kunnen bie-
den. De voorbereidingen zijn in 
volle gang om jong en oud een 
leuke middag te bezorgen! Er is 
van alles te doen, zoals verkoop 
van handwerk, spelletjes voor 

kinderen, verkoop van planten 
en tweedehands boeken en nog 
veel meer! Natuurlijk ontbreekt 
ook het Rad van Fortuin niet waar 
heel veel mooie prijzen zijn te 
winnen! Ook is er de grote verlo-
ting. Wie wint u een hotelarran-
gement, een ‘etentje voor twee’ 
of een drankenpakket? En er zijn 
lekkere, vers gebakken, oliebol-
len die vanaf 11.00 uur buiten te 
koop zijn. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met Jaap van Leeuwen via 06-
22280420.

Themamiddag OVAK over 
Maarse & Kroon
Aalsmeer - In Aalsmeer bevindt 
zich al jaren een vestiging van de 
Stichting Veteraan Autobussen 
waar uitsluitend vrijwilligers on-
der andere de oude bussen van 
Maarse & Kroon opknappen, on-
derhouden en in rijdbare staat 
houden. Met regelmaat worden 
de bussen ingezet bij museum 
bezoek, evenementen en brui-
loften en partijen. Ook de chauf-
feurs zijn vrijwilligers. Op dins-

dagmiddag 16 oktober komen 
drie vrijwilligers bij de OVAK het 
verhaal vertellen over de geschie-
denis van Maarse & Kroon. Daar-
bij vertonen ze twee films met 
de titel: Maarse & Kroon ‘Hoe het 
groeide 1923 – 1973’. 
De middag wordt gehouden in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat en begint om 14.00 uur. 
Leden van OVAK zijn van harte 
welkom.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 14 oktober weer een gezelli-
ge vogelbeurs. Belangstellenden 
zijn welkom tussen 9.30 en 13.00 
uur. Voor 1 euro kunt u naar bin-
nen, kinderen onder de tien jaar 
met begeleiding mogen gratis 
naar binnen. De Rijsenvogel heeft 
er weer voor gezorgd dat er een 
grote variatie aan tropische vo-
gels en diverse soorten grote en 
kleine parkieten aanwezig zul-

len zijn. Heeft u zelf nog vogels te 
koop? Ook dat kan op deze beurs. 
Problemen met het kweken of 
houden van vogels? Er is altijd wel 
iemand van de vereniging aanwe-
zig om u met raad en daad bij te 
staan. Tijdens de beurs worden 
ook diverse soorten vogelvoer en 
vogelaccessoires te koop aange-
boden. De vogelbeurs vindt weer 
plaats in het gebouw van voetbal-
vereniging SCW aan het Konnet-
laantje in Rijsenhout.
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11 OKTOBER

 Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 13.30u.

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

 Workshop ‘Schrijven hoe doe 
je dat’ voor ouderen bij Oden-
sehuis in gebouw Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14.30u.

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

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Schouwstraat, Rij-
senhout vanaf 19.30u.

 Nachtruis dj-café in N201, 
Zwarteweg van 19.30 tot 23u.

 Lezing bij Groei & Bloei over 
Lesbos en Kreta in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

12 OKTOBER
 Lezing over de historie en ver-

anderingen van Oosteinde in 
The Beach, Oosteinderweg 
van 19.30 tot 22.15u.

 Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis Dreef 1 vanaf 20u.

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

 Optreden Purple Strangers in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 21u. 

13 OKTOBER
 Schoolvolleybaltoernooi in de 

Proosdijhal, Kudelstaart.
 Voorstelling Pim & Pom in ka-

der Kinderboekenweek voor 
kinderen vanaf 3+ in biblio-
theek, Marktstraat van 10.15 
tot 10.50u.

 Solex snertrit met rondvaart. 
Inschrijven 9.30 tot 10.30u. bij 
Joop en Ria van Leeuwen, Ku-
delstaartseweg 165.

 Najaars- en winterbeurs in het 
Dorpshuis van Kudelstaart 
van 10.30 tot 12.30u.

 Bazaar met verkoop spulletjes 
en spelletjes in ‘t Kloosterhof, 
Clematisstraat van 13 tot 17u.

 ZABO zaalvoetbal in Proosdij-
hal Kudelstaart vanaf 18.35u.

 Dance Classics Show met Kees 
en Marcel in The Beach, Oost-
einderweg vanaf 20u.

 Dansavond in het Dorpshuis 
van Kudelstaart met dj’s Ho-
ward en Erik van 20 tot 01u.

 Band Gigs live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u.

 KCA-jazz met optreden Tet-
tero Kwartet in café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.

14 OKTOBER
 Vogelbeurs De Rijsenvogel in 

SCW-gebouw, Konnetlaantje, 
Rijsenhout van 9.30 tot 13u.

 KWF Korenfestival in Studio’s 
Aalsmeer, Van Clee�kade met 
25 koren. Van 10.30 tot 17u.

 Kabouterfeest op kinderboer-
derij Boerenvreugd, Horn-
meer van 11 tot 15u.

 Watertoren aan Westeinder-
plassen open van 13 tot 17u. 
Ook op 28 oktober.

 Herfstconcert Song of Joy in 
Dorpskerk Leimuiden v/a 15u.

 Living Room Heroes live in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

15 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.

  Wijkoverleg Oost over zwerf-
afval, Schiphol en horeca in 
De Mikado, Catharina Amalia-
laan vanaf 20u.

  Bijbelstudie-avond met ds. 
Kees van Velzen in De Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u.

  Extra raadsverkiezing voor 
pro�el nieuwe burgemeester 
in gemeentehuis vanaf 20u.

  Lezing bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

16 OKTOBER
 Inloop computerhulp in wijk-

centrum Hofplein, Clematis-
straat van 9.30 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag en donderdag. 

 Open huis in ‘t Baken, Sport-
laan 86 van 9.45 tot 11.30u. El-
ke dinsdag.

 Historische Tuin iedere dins-
dag t/m zondag open van 10 
tot 16.30u. Ingang via Praam-
plein.

 Ko�edrinken in het Lichtba-
ken in Rijsenhout vanaf 10u.

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

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

 Tekenen en schilderen in 
wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart vanaf 14.30u.

 Themamiddag OVAK over 
busmaatschappij Maarse & 
Kroon in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 15u.

 Bijeenkomst voor kinderen 
van ouder(s) met dementie in 
Irene, Kanaalstraat van 19.30 
tot 21u.

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

 Openbare vergadering com-
missies Ruimte en Economie 
en Maatschappij en Bestuur in 
gemeentehuis vanaf 20u.

17 OKTOBER
 Inloop van 9.30 tot 11.30u. 

Lunch van 12 tot 13u. en Cre-
atieve avond van 19.30 tot 
21.30 in Oost-Inn, Catharina 
Amalialaan.

 Ko�e en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan,10-12u.

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

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

18 OKTOBER
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Soos in wijkcentrum Voor El-
kaer Kudelstaart,14 tot 16u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Uitreiking groenbonnen tuin-
keuringen Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Viool ‘Leonardo’ 
4/4 € 129,-

Gitaarkabel ‘Dab Audio’ 
(6 m.) €15,90

Ukelele ‘Makawao’ 
(concert) € 94,50

Marktkraam vol met 
percussie-instrumenten

AANBIEDING:

TIP:NIEUW:

KOOPJE:

Voor technoliefhebbers op donderdag
Nachtruis dj-café in N201
Aalsmeer - De meeste tech-
no liefhebbers kennen het wel 
of hebben er op zijn minst van 
gehoord: De organisatie van 
Nachtruis heeft met een he-
le reeks techno feesten het gen-
re op de kaart gezet in Aalsmeer. 
Voor de vele technoliefhebbers in 
Aalsmeer is er maandelijks gele-
genheid om bij elkaar te komen 
bij het Nachtruis dj-café in N201. 
Vanavond, donderdag 11 okto-
ber, zijn er wederom erg goede 
dj’s achter de draaitafels te vin-
den: Ary & Byster en OneNineE-
ight. In de boilerroom-achtige 
setting komt het echte techno-
gevoel naar boven op de donder-
dagavond! Toegewijde dj’s, een 
lekker geluidsysteem, er kan ge-
danst worden om de dj heen en 
natuurlijk kan er een drankje ge-
daan worden aan de bar waarbij 
uiteraard ook van gedachten ge-
wisseld kan worden met de orga-
nisatie van Nachtruis over nieuw 
te organiseren evenementen in 

Aalsmeer op techno gebied; al-
le input is welkom! N201 aan de 
Zwarteweg is donderdags open 
van 19.30 tot 23.00 uur. Meer in-
formatie is te vinden op de Face-
bookpagina van Nachtruis

Vrijdag Bandbrouwerij
Vrijdag 12 oktober is de Band-
brouwerij weer in N201. Speel je 
een instrument of zing je graag, 
maar heb je geen band en lijkt 
het je leuk om eens wat uit te pro-
beren met andere muzikanten? 
Of zit je al in een band, maar wil je 
wel eens wat anders spelen? Kom 
dan zeker langs bij de Bandbrou-
werij! Op welk niveau je speelt of 
welk genre maakt niet uit, met de 
hulp van bandcoaches en ande-
re muzikanten wordt er vanzelf 
muziek gemaakt. Ook als je eerst 
een keertje wil komen kijken ben 
je welkom, de bar is open voor ie-
dereen. De Bandbrouwerij begint 
vrijdag om 20.00 uur en duurt tot 
00.00 uur.

Zaterdagavond livemuziek
Optreden Gigs in Joppe
Aalsmeer - Na een geweldig op-
treden van happy bleuszanger 
en -gitarist Hein Meijer samen 
met mondharmonicaspeler Tors-
ten Stahler  in Joppe afgelopen 
zaterdag staat er voor aanstaan-
de zaterdag 13 oktober al weer 
een band gepland in dit gezel-
lige café in het centrum. Deze 
keer komt de formatie Gigs spe-
len. De bandleden van Gigs heb-
ben jarenlange ervaring in de 
muziek. Deze ervaring in verschil-
lende muziekstijlen van pop, rock 
en Westcoast tot folk, country en 
bluegrass, alsmede de meerstem-

mige zang en het gebruik van 
akoestische instrumenten levert 
een verrassende combinatie en 
‘eigen sound’ op binnen Gigs. De 
invloeden van Gigs zijn onder an-
dere The Beatles. The Rolling Sto-
nes, The Byrds, Eagles, Fairport 
Convention, Venice, Bob Dylan, 
Charlie Daniels Band, Doc Wat-
son, Crowded House, Beach Boys, 
Country Gazette, Dubliners, Cros-
by, Stills & Nash, The Kinks en Tra-
veling Wilburry. Het optreden van 
Gigs begint rond 21.30 uur en de 
toegang tot Joppe is zoals altijd 
gratis!

Vrijdag en zondag livemuziek
Purple Strangers en Living 
Room Heroes in The Shack
Oude Meer - Een ijzersterk mu-
ziekprogramma in The Shack het 
aankomend weekend. Op het po-
dium staan Purple Strangers ho-
noring 50 years Deep Purple en 
Living Room Heroes. Deep Purple 
heeft natuurlijk de naam, maar Li-
ving Room Heroes is ook zeker 
een absolute aanrader voor de 
liefhebber van een energiek en té 
gek live-optreden. 

Child in Time
Maar eerst vrijdag 12 oktober, 
dan gaat The Shack terug naar 
het Deep Purple tijdperk met de 
band Purple Strangers. Diver-
se recensies schreven dat Pur-
ple Strangers beter zijn dan Deep 
Purple nú en vergelijkbaar met 
de Deep Purple van 25 jaar gele-
den! De band speelt, in tegenstel-
ling tot Deep Purple van nu, wél 
Child in Time. Een verpletteren-
de  rockshow, high-energy vocals 
(met een enorm bereik), gecom-
bineerd met meesterlijke gitaar- 
en hammondsolo’s en een don-
derende ritmesectie. Deep Pur-
ple heeft de ‘Hard’ in ‘Hard Rock’ 
gezet met hits, zoals Black Night, 
Speed King, Child in Time, Smoke 
on the Water, Highway Star, Wo-
man from Tokyo en Fireball, die 
allen jaren de hitlijsten domineer-
den. Purple Strangers bestaat uit: 
Ron Gershwin op leadzang, Wil-
ko op gitaar, Peter-Jan Kleevens 
op Hammond, keyboard en zang, 
Wim Vandenoord op bas en zang 

en Hans in ’t Zandt op drums. 

Melodieus en opzwepend
Zondag 14 oktober is ook een 
middag om naar uit te kijken en 
The Shack is terecht trots dat Li-
ving Room Heroes eindelijk op 
hun podium staat. De Southern 
soul rock met New Orleans in-
vloeden van Living Room Heroes 
heeft veel raakvlakken met arties-
ten als onder andere The Black 
Crowes, Tedeschi Trucks band 
en Dr John. Echt een waanzinni-
ge band die vele stijlen beheerst: 
country, countrysoul, country-
blues, Americana, pop, rock, 
blues, ballads, etc. Bij een optre-
den van Living Room Heroes gaat 
het van klein en zoet naar rauw 
en vuil, en van melodieus en vir-
tuoos naar opzwepend en ener-
giek. Zin in een supergave muzi-
kale zondagmiddag? Laat je dan 
verrassen door dit Nijmeegse 
viertal bestaande uit Henri Zoet-
brood, Marc van Hout, Björn van 
den Boom en Matthieu Cleijne, 
daar ga je zeker geen spijt van 
krijgen! 
The Shack is vrijdag 12 okto-
ber geopend vanaf 20.00 uur en 
aanvang  Purple Strangers is om 
21.00 uur. Zondag 14 oktober 
open om 15.00 uur en aanvang 
Living Room Heroes is 16.00 uur. 
De entree beide dagen is 10 eu-
ro per persoon. Kijk voor alle in-
fo op: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

KCA-Jazz in Bacchus: Funk 
van Tettero Kwartet
Aalsmeer - Zaterdagavond 13 ok-
tober in cultureel café Bacchus de 
verfrissende sound van het ver-
nieuwde kwartet Tettero. De vier 
muzikanten maken funkjazz ge-
inspireerd door de jaren zeventig. 
Folker Tettero is een veelzijdig gi-
tarist en daarom zeer actief in zo-
wel het pop- als het jazzcircuit. Hij 
staat bekend als uitstekend bege-
leider en solist. Daarnaast vanaf 
zijn studie al bezig met compo-
neren en het creëren van zijn ei-
gen muziek. Dit komt nu allemaal 
samen in de band Tettero.
Folker betitelt zijn werk als ‘vin-
tage free funk’. In zijn muziek lij-
ken deze drie elementen steeds 
weer terug te keren: een vintage 
benadering van sound en muziek 
maken, het zoeken naar vrijheid 
als voorwaarde voor creativiteit 
en funk als basis omdat daar zijn 
grote passie ligt. Want: vrijheid 
in muziek ontstaat op basis van 
onderling vertrouwen. De musi-
ci geven elkaar de ruimte – licht-
voetig en speels – om een eigen 
stempel te drukken op de mu-

ziek, die de funk van de jaren ze-
ventig als basis heeft. Het kwartet 
bestaat uit Folker Tettero op gi-
taar, Dirk Beets op trompet, Dave 
Breidenbach op bas en Klaas van 
Donkersgoed op drums.
Het KCA jazzconcert in Cultu-
reel Café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdag 13 ok-
tober om half tien ’s avonds. Toe-
gang: uw gift. Inlichtingen: Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 15 okto-
ber organiseert Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in buurthuis 
Hornmeer. Willem Postma komt 
vertellen over ‘Een wondere we-
reld, dichtbij en toch zover’. Hij 
gaat samen met de aanwezigen 
op bezoek bij een goede aqua-
riaan en bekijkt zijn interessante 

aquarium. Na de pauze ook een 
aantal adviezen over aquarium 
fotogra�e, daarna nog een twee-
tal kweekverslagen van schitte-
rende Cichliden. Belangstellen-
den zijn welkom in buurthuis 
Hornmeer.  De avond begint om 
20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim, via 0297-343854.

Snuffelen aan 
Amsterdam
Kudelstaart - Op zondag 21 ok-
tober neemt Gerard Voortallen, 
Amsterdammer in hart en nieren, 
belangstellenden mee op een 
reis door de hoofdstad en haar rij-
ke historie. Hij maakt een uitge-
breide rondgang langs bijzonde-
re gebouwen, gebeurtenissen en 
personen met verhalen en anek-
dotes uit het verleden en heden, 
ondersteund door beeld en ge-
luid. Een stukje historie, de Jor-
daan, het muzikale Amsterdam, 

een kroegentocht langs bekende 
en minder bekende café´s, rom-
melmarkten, standwerkers be-
roepen van vroeger zoals brug-
gentrekkers en porders passeren 
de revue. 
De voorstelling is in het Dorps-
huis van Kudelstaart, duurt circa 
tweemaal 50 minuten met een 
pauze en begint om 14.00 uur. 
Kaarten à 9 euro inclusief een 
drankje in de pauze of na a�oop, 
zijn een half uur voor aanvang 
verkrijgbaar aan de zaal of zijn te 
reserveren via g.voortallen@cai-
way.nl. Website: www.snu�elen-
aanamsterdam.nl/amsterdam. 







  BEELDVORMEND:

20.05 3. Renovatie sportcomplex Sportlaan 43 
  te Aalsmeer

  BESLUITVORMING VOORGESTELD 
  IN DE RAAD VAN 1 NOVEMBER 2018:

20.50 4. Vaststellen bestemmingsplan ‘3e 
  herziening Schinkelpolder - 
  Rietwijkeroord-weg 66 kwek - 
  Noordpolderweg 13
21.05 5. Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018
21.35 6. Regionale Samenwerking
21.35 7. Vragenkwartier
21.50 8. Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE (Z18-007856), het 

omzetten naar een agrarisch aanverwant bedrijf, het ver-
anderen van de gevels, dak en inrit. Toelichting: in de be-
kendmaking van 11 september jl. is een onjuiste omschrij-
ving van het project vermeld. 

- Stommeerkade 65, 1431 EL (Z18-005118), het (her)bou-
wen van een woning en het plaatsen van een antenne-
mast. Toelichting: in de bekendmaking van 24 juli jl. staat 
een onvolledige omschrijving van het project vermeld.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Mijnsherenweg 24 D, 1433 AS (Z18-009113), het opslaan 

van 3000 m2 lege kratten, kartonnen dozen en harssen tot 
uiterlijk 30 september 2019

- Baccarastraat 3, 1431 RN (Z18-009199), het plaatsen van 
een aanbouw aan de achterzijde van het schoolgebouw

- Rietwijkeroordweg 33 kwek, 1432 JG (Z18-009436), brand-
veilig gebruik t.b.v. een bedrijfsgebouw

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- naast Hornweg 293, Sectie B nr. 767, 1432 GL (Z18-005962), 

het oprichten van een woonhuis. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 377, 1432 AZ (Z18-004630), het vergroten 

van de aanbouw op de begane grond en het realiseren van 
een opbouw op de 1e verdieping aan de achtergevel en 
het oprichten van een erfafscheiding. Verzonden: 05-10-
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 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Recreatie-eiland Westeinderplassen, kadastraal bekend 

perceel H 573 (Z18-008266), het aanpassen van de vlon-
dervloer onder de hut. Verzonden: 03-10-2018

- Kanaalstraat 51, 1431 BV (Z18-003344), het herstellen van 
het dakterras aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den: 02-10-2018

- Jan Lunenburg Oever 4 en 5, 1433 HW (Z18-002621), het 
oprichten van 2 bruggen. Verzonden: 02-10-2018

- Dreef 36, 1431 WD (Z18-008835), het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 03-10-
2018

- Moerbeistraat 3, 1432 LR (Z18-008916), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. 
Verzonden: 04-10-2018

- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-005806), het plaatsen 
van een geluidsscherm. Verzonden: 03-10-2018

- Zwarteweg 88, 1431 VM (Z18-008470), het plaatsen van 
een verlichte gevelreclame. Verzonden: 08-10-2018

- Uiterweg 139, 1431 ED (Z18-004107), het bouwen van een 
boothuis. Verzonden: 05-10-2018

- Beethovenlaan 12, 1431 WX (Z18-006121), het plaatsen 
van een dakopbouw op de bestaande garage en een dak-
kapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 05-10-
2018

- Ophelialaan 70, 1431 HK (Z18-003613), het vervangen van 
stalen kozijnen met enkel glas door geïsoleerde exempla-
ren met isolatieglas, en het vervangen van oude bitumen 
dakbedekking door nieuwe, het aanbrengen van dakiso-

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

latie en het repareren van aantal scheuren in pleisterwerk 
aan de buitenzijde. Verzonden 05-10-2018

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.
- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB (Z18-001287), het legaliseren 

van de wijziging verdiepingsvloer en balkon bijgebouw. 
Verzonden 03-10-2018

- Oosteinderweg 184 A, 1432 AR (Z18-007939), het afwijken 
van een bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een 
B&B, het plaatsen van een erfafscheiding en balkonhek en 
het realiseren van interne aanpassingen op de 1e verdie-
ping. Verzonden 05-10-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen 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 afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof (Z18-009227) Ker-

mis Aalsmeer van 27 februari t/m 3 maart 2019, ontvangen 
3 oktober 2018

COLLECTES

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

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 beschik-
baar 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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. 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 statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media ge-
publiceerd. 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, kinder-
toeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

D Gewijzigde openingstijden Balie Bouwen & Vergunningen
Op dinsdag 16 oktober 2018 en donderdag 25 oktober 2018 
is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije 
inloop, geopend van 08.30 - 11.30 uur. De overige dagelijkse 
openingstijden zijn ongewijzigd.

MELD VOERTUIGWRAKKEN BIJ DE GEMEENTE 

In de week van 15 tot en 20 oktober gaat de gemeente Aals-
meer voertuigwrakken aanpakken die op de openbare weg 
staan geparkeerd. De gemeente wil de openbare ruimte 
schoon, heel en veilig houden en parkeerplekken vrij maken 
die nu bezet worden door autowrakken. Weet u nog een voer-
tuigwrak, meld het dan bij de gemeente. U kunt het doorge-
ven per e-mail aan info@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387575. 

Hoe gaat de gemeente te werk?
Als het inderdaad om een voertuigwrak gaat, plakt de ge-
meente een sticker op het voertuig met de aankondiging dat 
het verwijderd gaat worden. Als de eigenaar bekend is, neemt 
de gemeente contact met de eigenaar op. Als de eigenaar niet 
bekend is, plaatst de gemeente een bericht in het Nieuwe 
Meerbode over verwijdering van het voertuig. Het voertuig 
wordt drie weken na publicatie verwijderd. Daarna wordt het, 
indien de waarde van het voertuig de kosten van opslag niet 
overstijgt, 13 weken opgeslagen voor het wordt vernietigd.

VERGADERING OP MAANDAG 15 OKTOBER

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
maandag 15 oktober 2018, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Tijdens deze vergade-
ring is de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, de 
heer J.W. Remkes, aanwezig.

Tijd Agenda- Onderwerp
  punt

20.00 R-1. 1. Opening door de plaatsvervangend 
   voorzitter, de heer R.P. Fransen
  2.  Vaststelling van de agenda 
20.05 R-2. Vaststellen profielschets burgemeester 
  Aalsmeer

  SLUITING 

VERGADERING DINSDAG 16 OKTOBER

Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commis-
sie ruimte en economie en maatschappij en bestuur op dins-
dag 16 oktober 2018, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
  punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda

Vervolg op volgende blz.



Aalsmeer - Het laatste evene-
ment dit jaar, van de 25-jarige 
kinderboerderij is een feest met 
kabouters! Boerenvreugd viert op 
zondag 14 oktober de herfst met 
een kabouterfeest. Van 11.00 tot 
15.00 uur zijn er leuke activitei-
ten op de kinderboerderij in het 
Hornmeerpark. 
De jonge bezoekers kunnen mee-
doen aan de kabouter-vossen-
jacht. De vrijwilligers van Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer 
zijn verkleed als kabouters. De 
kinderen krijgen een spelletjes-
kaart en gaan op zoek naar de 
speciale kabouters. Er zijn leuke 
kabouterspelletjes, zoals het ka-
bouter-dobbelspel, trollen ke-
gelen, dennenappels gooien, de 
paddestoelendans, de kabouter-
was en de kabouter-estafette. En 
je kunt een kijkje nemen bij het 
kabouterhuisje. 

Kabouter maken 
Zelf een kabouter maken kan 
ook. Je kunt een kabouter maken 
van een boomstammetje in de 
knutselhoek. Natuurlijk mag hij 
mee naar huis als hij af is! Gerard 
Zelen is ook weer aanwezig deze 
dag, met het poppenkasttheater. 
Speciaal voor het kabouterfeest 

heeft hij een prachtige kabou-
tervoorstelling gemaakt, zeker 
een bezoekje waard. Neem ook 
eens een kijkje bij de infohoek. 
Deze keer staat de eekhoorn in 
de schijnwerper en er zijn leuke 
weetjes te vinden over dit grappi-
ge diertje. De infohoek is te vin-
den in de stolp. 

Nieuwe vrijwilligers
Net als de kabouters in het bos, 
doen de vrijwilligers van Boeren-
vreugd altijd erg hun best om al-
les netjes te houden. De kinder-
boerderij is hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Vele handen 
maken licht werk, dus lijkt het u 
leuk om te helpen de kinderboer-
derij draaiende te houden, meldt 
u dan aan als vrijwilliger! Meer 
informatie is te vinden op www.
boerenvreugd.nl, en ook tijdens 
de activiteit staan de vrijwilligers 
van de boerderij klaar om u te in-
formeren over het werken op de 
boerderij. Boerenvreugd zoekt 
op dit moment onder andere ie-
mand voor de activiteitencom-
missie, het bestuur, klussers en 
mensen die beheersdiensten wil-
len draaien. Uiteraard worden 
nieuwe vrijwilliger goed inge-
werkt en begeleid. Wist u dat u al 
vrijwilliger kunt zijn vanaf 4 uur-
tjes per 6 weken? 
De kabouters van Boerenvreugd 
hopen zondag veel bezoekers te 
mogen begroeten bij dit gezelli-
ge feest! De grote (verwarmde) 
tent zal weer op het plein staan, 
dus ook bij minder mooi weer 
gaat het evenement gewoon 
door! 

Laatste jubileumevenement Boerenvreugd

Kabouterfeest zondag 
bij de kinderboerderij
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GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Rietwijkeroordweg 28 (Z18-009336) Meet & Greet op 8 no-

vember 2018, melding akkoord
- Winkelgebied Aalsmeer Centrum (Z18-009361) Pompoe-

nenspeurtocht op 27 oktober 2018, melding akkoord.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kos-
tenverhaal tot stand is gekomen met Van 
Berkel 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. 

TER INZAGE 
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 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

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

t/m 15-11-18 Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder en de bij-
behorende stukken m.b.t. vaststellen Wijzi-
gingsplan Landelijk Gebied Oost, Machine-
weg 302b en een onthe�ngsverzoek hoge-
re grenswaarden Wet geluidhinder

Aalsmeer - “Waarom is het be-
gin van de Oosteinderweg al 
jaren het stiefkindje bij de ge-
meente? Er wordt twee keer 
per jaar met een grote tracktor 
doorheengerost (maaien noe-
men ze dat). Maar waarom niet 
eens mooi gras zaaien en wat 

boompjes planten? Dat wordt 
toch in veel wijken gedaan? 
Waarom niet hier?”, zo vragen 
de bewoners van de apparte-
menten in de Twijnderlaan in 
Dorpshaven Zuid zich af. 

Reacties: riny@caiway.nl

LEZERSPOST

Begin Oosteinderweg al jaren stiefkindje

Buurt Twijnderlaan wil 
boompjes en mooi gras

Aardbeving en tsunami in Sulawesi
Geldinzamelingsactie 
voor inwoners Palu
Aalsmeer - De vernietigende 
aardbeving met de daaropvol-
gende tsunami raakte het Indone-
sische Sulawesi in het hart. In Palu 
en omstreken zijn meer dan twee-
duizend dodelijke slachtoff ers ge-
vallen en dat aantal loopt nog op. 
Rini Klijn bevond zich een week 
voor de ramp nog in het gebied. 
De uit Aalsmeer afkomstige (en 
inmiddels in Kudelstaart wonen-
de) Rini is er behoorlijk van on-
dersteboven. “Ik was er voor een 
rondreis met vrienden. We noe-
men ons de ‘knarrenclub’, want 
zijn allemaal 65+ (ik ga al rich-
ting de tachtig), maar we voelen 
ons nog prima en we hebben bij 
Donggala, een plaats verderop, 
gedoken.” Rini is jarenlang ma-
nusje van alles geweest in zwem-
bad De Waterlelie en heeft over 

de hele wereld gedoken en nog 
steeds maakt ze duiktrips. Haar 
huis hangt vol prachtig gekleurde 
foto’s van onderwaterwerelden. 
Ze is haar hele leven enorm spor-
tief, maar duiken blijft haar mooi-
ste hobby. Ze vertelt over hoe de 
ramp haar zo heeft geraakt: “Het is 
zo gek, maar de vrijdag daarvoor 
zaten we nog te lunchen op het 
strand van Palu. Dat restaurant is 
inmiddels weggevaagd, het vlieg-
veld vanwaar wij vlogen is weg, 
hotels zijn ingestort en ik moet 
zo denken aan al die mensen.. We 
maakten mooie foto’s van de be-
volking. En ik vraag me nu af; Zíjn 
deze mensen er nog? Het komt 
dan zó dichtbij.”

Donaties
Rini vervolgt: “De duikschool 

waar wij doken is van een ge-
weldig Duits stel. Alex en An-
ne zijn een donatieactie gestart 
en dit geld gaat rechtsreeks naar 
de mensen die het zo nodig heb-
ben. Dat garanderen zij. Ze zit-
ten er echt bovenop. Vandaar dat 
ik bij deze vraag: Stort alstublieft 
wat u kunt missen. Iedere euro 
telt. Zij houden ons op de hoog-
te wat er met de donaties gaat 

gebeuren en zorgen er dus echt 
voor dat het op de juiste plek te-
rechtkomt.” Doneren kan op IBAN 
DE48130500000515001104 t.n.v. 
Tsunamihilfe Donggala, Ost-
seesparkasse Rostock, BIC NOLA-
DE21ROS. “Namens Alex, Anne, 
mijzelf en alle nabestaanden, al-
vast hartelijk bedankt!” Aldus de 
zichtbaar aangeslagen Rini Klijn. 
Door Miranda Gommans

“Het is een schitterend mooi vak”
Directeur Peter Rodenburg zwaait af 
na 42 jaar Antoniusschool 
Kudelstaart - Wie Antonius-
school zegt, denkt waarschijnlijk 
ook gelijk aan Peter Rodenburg 
en dat is niet verwonderlijk. De 
Kudelstaarter is bijna 50 jaar be-
trokken geweest bij deze basis-
school in Kudelstaart. Begonnen 
als leerling zelfs en na zijn oplei-
ding gestart als leerkracht, 42 jaar 
geleden! Stages heeft hij wel ge-
lopen op andere scholen, ook di-
verse scholen in het buitenland 
bezocht, maar de Antoniusschool 
is waar zijn hart ligt of nu lag. Pe-
ter gaat namelijk het onderwijs 
verlaten.

Coaching directeuren
De 62-jarige gaat genieten van 
zijn vrije tijd, waarin overigens 
sport een belangrijke rol zal spe-
len. Peter was een fervent spor-
ter, maar moest het wegens een 
knieblessure rustiger aan gaan 
doen. Toch beleeft hij nog altijd 
veel plezier aan sporten (golfen) 
en sport kijken. Het wordt wel-
licht de belangrijkste tijdsbeste-
ding, alhoewel reizen ook lonkt. 
Helemaal afscheid nemen van het 
onderwijs zit er nog niet in. Peter 
overweegt om als zzp-er direc-
teuren te begeleiden/ coachen.

Zo’n 800 leerlingen
En na de bekendmaking van deze 
‘baanswitch’ belandt het gesprek 
op de grootte van de school in 
de Zonnedauwlaan. Maar liefst 
zo’n 800 leerlingen telt deze ba-
sisschool, verdeelt over 31 groe-
pen één tot en met acht en totaal 
65 medewerkers zorgen er geza-
menlijk voor dat ieder kind het 
soort les krijgt wat hij of zij no-
dig heeft. Zelf zegt Peter niet alle 
kinderen bij hun naam te weten, 
maar tijdens de rondgang klinkt 
vele malen ‘hallo, meester Peter’. 
De grootte van de basisschool 
ervaart de Kudelstaarter juist als 
heel positief. “We hebben meer 

fi nanciële middelen en hebben 
know how in huis. We hebben 
leerkrachten in dienst die speci-
alistische begeleiding verzorgen. 
Er is gezamenlijk veel kennis. Een 
mooie mix van jong en oud”, al-
dus Peter over alle medewerkers.

Zelfvertrouwen
Om de kwaliteit van het onder-
wijs staat de Antoniusschool be-
kend en de scheidende directeur 
denkt dat dit één van de belang-
rijkste reden is dat de school blijft 
groeien in leerlingenaantallen. 
Sinds de offi  ciële opening in au-
gustus 2009 is de school steeds 
meer lokalen in het gebouw gaan 
betrekken. Komt dit mede ook 
omdat de Antonius een katholie-
ke school is? Peter denkt van niet. 
“Een klein deel is misschien ka-
tholiek, om het geloof wordt niet 
tot nauwelijks voor onze school 
gekozen. Vertrouwen, veiligheid 
en zelfontplooiing staat bij ons 
voorop. Dat is de kracht van de 
Antoniusschool. Ons streven is 
dat alle kinderen met zelfvertrou-
wen de school verlaten. Dat vin-
den wij belangrijker dan een ho-
ge cito-score. Ons hele team re-
aliseert zich dat het om het kind 
gaat. Kleuters mogen kleuters 
zijn. Ze krijgen de ruimte om spe-
lend te leren en zelfstandigheid 
te creëren. Dit zie je ook terug op 
ons onlangs geopende, nieuwe 
speelplein. Avontuurlijke toestel-
len, waar de leerlingen zelf hun 
grenzen mogen opzoeken en 
eventuele ruzietjes zelf moeten 
oplossen. De leerkrachten zitten 
op een vaste plek en als er echt 
iets is weten de kinderen hen te 
vinden.”

Tijdelijk directeur
Het woord vrije school, wimpelt 
hij echter gelijk van tafel. “We 
hebben strakke regels en dat 
moet ook wel met 800 leerlingen. 

Peter Rodenburg bij de drie gedenk-
stenen van de Antoniusschool. 

Schitterend mooi vak
Ondanks dat Peter Rodenburg 
nu stopt als directeur, die ook af 
en toe nog een gastles gaf, blijft 
hij het een geweldig vak vinden. 
“Het is een schitterend mooi vak 
en ik heb leuke collega’s. Ik blijf 
nog wel even in het onderwijs, al-
leen anders.” De Antoniusschool 
laat hij overigens in goede han-
den achter. Karin en Danny blij-
ven aan als onder-directeuren en 
in Eric Spaargaren heeft hij een 
bevlogen opvolger gevonden. 
Ook deze nieuwe directeur (29) 
is sportief en intens betrokken bij 
het Aalsmeerse en Kudelstaartse. 
Het vertrek van Peter zal niet door 
een achterdeurtje zijn. “Op de An-
toniusschool houden we wel van 
feestjes.” Dat meester Peter weg-
gaat vindt menigeen jammer, 
maar er komt een groots feest 
én, dat vinden alle leerlingen ge-
weldig, de hele school gaat op 
schoolreis naar de Artis en De Ef-
teling. Hoe het afscheid precies 
gevierd gaat worden, weet Peter 
Rodenburg niet en dit vindt de 
man, die graag alle touwtjes zelf 
in de hand houdt, een beetje ir-
ritant. “Ach, ik zie wel. Ik laat het 
wel over me heen komen.”
Door Jacqueline Kristelijn

De nieuwbouw van de Rietpluim 
komt ter tafel. “Dit was voor mij 
wel de grootste verandering.” 
Peter heeft zelf op de Antoni-
usschool gezeten, waar voor de 
bouw aan de Kudelstaartseweg 
in 1909 de eerste steen werd ge-
legd, en werd leerkracht toen de 
school in 1976 verhuisde naar de 
Mijnsherenweg. De school start-
te hier met zeven groepen. Voor 
alle groepen heeft Peter wel voor 
de klas gestaan, maar de groe-
pen acht hadden altijd zijn voor-
keur. Directeur was toen Ad Ver-
schueren, die later wethouder 
is geworden. Zijn opvolger was 
Ger Aartse, maar de geliefde di-
recteur overleed plots op slechts 
49-jarige leeftijd. Peter besloot 
om tijdelijk samen met Nellie van 
Rijn het directeurschap op zich te 
nemen. En deze tijdelijke functie 
is nu 29 jaar geleden.

Veertien ingangen
Tijdens het ontwerp van de bre-
de school werd een vereniging 
van eigenaren opgericht, waar-
in ESA, Solidoe, OBS Kudelstaart 
en de Antoniusschool zitting na-
men. Zelf mochten ze bouwheer 
zijn en dit heeft Peter als heel 
prettig ervaren. “We kregen de 
vrije hand en hebben zelf de in-
richting bepaald. Onze school 
heeft bijvoorbeeld veertien ei-
gen ingangen. Bij ons rennen de 
kinderen niet door de gang. Ver-
der hebben wij het fi ets- en au-
toverkeer gescheiden door de 
fi etsenstalling achter te maken 
en voor wordt even voor het uit-
gaan van de school een deel 
van het schoolplein ingericht 
voor ouders, die met auto’s hun 
kind(eren) komen ophalen.” Dat 
dit dagelijks een enorme drukte 
geeft, met fi les tot zelfs op de Ku-
delstaartseweg, is een beetje een 
ergernis voor Peter. “Maar, we 
kunnen er niets aan doen.”
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Met medewerking van Men2B
Herfstconcert Song of Joy 
in Dorpskerk Leimuiden
Kudelstaart - Zondag 14 oktober 
geeft het Interkerkelijk koor Song 
of Joy uit Kudelstaart haar herfst-
concert in de Dorpskerk te Lei-
muiden, aanvang 15.00 uur. Mu-
zikale medewerking wordt ver-
leend door het mannenkwartet 
Men2B uit Zaandam. 
Naast medewerking aan kerk-
diensten organiseert Song of Joy 
ook elk jaar een voor- of najaars-
concert. Dit jaar wordt het con-
cert gehouden in de karakteris-
tieke Dorpskerk van Leimuiden, 
Dorpsstraat 51. 
Er is bewust voor deze locatie ge-
kozen omdat Song of Joy veel le-
den heeft die in Leimuiden wo-

nen. Er zal een gevarieerd pro-
gramma ten gehore gebracht 
worden met goed in het gehoor 
liggende liederen. 
Het koor is erg blij met de mede-
werking van het Mannenkwartet 
Men2B uit Zaandam. De vier he-
ren zingen a-capella close har-
mony een aantal liederen in bar-
bershop style. Ook zal de pianist 
Jaap van Muijden enkele mu-
ziekstukken spelen. Kaarten zijn 
te koop bij Marskramer in Ku-
delstaart en bij de leden van het 
koor. Ook zijn kaarten te reserve-
ren via email: jacjoverbeek@cai-
way.nl. Kijk voor informatie op de 
website: www.songo�oy.nl

Nieuw: Aalsmeerders geportretteerd
KCA groot voorstander van 
kunst in openbare ruimte
Aalsmeer - Kunst in De Oude Vei-
ling! Janna van Zon van het Huis-
kamermuseum is er heel blij mee. 
“Jaren geleden heb ik bij de voor-
malige wethouder kunst en cul-
tuur Gertjan van der Hoeven er-
voor gepleit om in Aalsmeer op 
zoveel mogelijk locaties kunst te 
tonen. Vanuit mijn vak weet ik 
wat kunst doet op de werkvloer, 
op scholen, in ziekenhuizen en 
verzorgingtehuizen, evenals in 
psychiatrische inrichtingen. Daar-
om ben ik ook zo blij dat het hui-
dige bestuur van KCA daar oog 
voor heeft. Kunst hoort thuis in 
de openbare ruimte! Zo is er als 
vanouds kunst in het Oude Raad-
huis te bekijken, maatschappe-
lijke tentoonstelling in het ge-
meentehuis en na de verbouwing 
van De Oude Veiling ook perma-
nent werk te zien van Aalsmeerse 
amateurs. De tentoonstellingen 
dragen een totaal ander karakter, 
zodat bezoekers steeds weer ver-
rast worden door de verschillen-
de kunststromingen op verschil-
lende locaties.”

Wim Keessen bijt spits af
Volgens janna had De Oude Vei-
ling niet mooier kunnen begin-
nen dan met een tentoonstel-
ling over Aalsmeerders van een 
Aalsmeerder. “De portretten van 
Wim Keessen stralen vrolijkheid 
uit. De pop-art stijl leent zich daar 
natuurlijk uitstekend voor. Het 
aandikken van een wenkbrauw, 
ogen met een glittertje erin, zil-
vergrijze haren die ’s avonds licht 
geven. Het zijn allemaal grap-
jes in zijn werk die je blij stem-
men. Ook de portretten - waar al-
leen de contouren en lijnen wor-

den aangegeven - laten zien hoe 
veelzijdig Wim Keessen is. Het 
weekend van de opening (15 en 
16 september) was voor kunste-
naar een feestje. De complimen-
ten vlogen hem om de oren. En 
de kijkers hadden zo’n lol in het 
raden van wie wie is.”

Fotoclub in gemeentehuis
Voor de eerstvolgende tentoon-
stelling in het gemeentehuis is de 
Fotoclub Aalsmeer uitgenodigd. 
Aan de leden is gevraagd om de 
sfeer van Aalsmeer weer te ge-
ven. 
Gepland is ook een fototen-
toonstelling waarin statushou-
ders een hoofdrol spelen. Mede-
werking wordt daarbij verleend 
door Aalsmeer over Hoop (de 
zes gemeenschappelijke kerken:, 
Dorpskerk, Lijnbaankerk, Levend 
Evangelische Gemeente, Ooster-
kerk, CAMA, en Alpha kerk). 

Veel kunst
KCA Voorzitter Wilbert Streng is 
blij met deze positieve ontwik-
keling. Hij ziet nog veel meer sa-
menwerkingsmogelijkheden 
voor de toekomst. “Aalsmeer 
wordt steeds meer een dorp 
waar kunst een eigen plaats 
krijgt. Liefhebbers van kunst kun-
nen nu makkelijk in Aalsmeer 
een dag doorbrengen. Want 
naast de drie door KCA verzorg-
de tentoonstellingen,de sculptu-
ren, de kunstkasten is er ook het 
Flower Art Museum en het Huis-
kamermuseum waar de Mokum 
Collectie is te zien. Ik denk niet 
dat er in Nederland zoveel kleine 
plaatsen zijn waar zoveel kunst 
valt te bekijken.” 

De portretten van Wim Keessen. Herkent u/jij inwoners?

Jubileumconcert in Open Hof Kerk
Zilveren jubileum Davanti
Aalsmeer - Van kinderkoor De 
Lenteklokjes naar Het Aalsmeers 
Jeugdkoor, van Jeugdkoor naar 
Meisjeskoor en van Meisjeskoor 
alweer een kwart eeuw geleden 
naar het meer passende Vrou-
wenensemble Davanti. Een hele 
geschiedenis en een mooi zilve-
ren jubileum!! Hoe kan een koor 
dit beter vieren dan zingend?
Op zaterdagavond 3 novem-
ber wordt er tijdens een fees-
telijk jubileumconcert terugge-
blikt op 25 jaar koorhistorie. Ve-
le hoogtepunten passeren de re-
vue zoals het meewerken aan ‘De 
Lichtemaankweker’ op de Histori-
sche Tuin, deelname aan een te-
levisieprogramma, een optreden 
met een orkest uit Koerdistan en 
het korenfestival waar Davan-
ti als ‘Beste Nederlandse klassie-
ke vrouwenkoor’ het podium af-
kwam. Favoriete muziekstukken 
uit de afgelopen 25 jaar worden 
opgefrist en uitgevoerd. Maar, 
Davanti blijft ook bij de tijd en 
zal laten horen wat ze in 2018 te 
bieden heeft. A-Capella muziek 

zal, zoals gewoonlijk, de boven-
toon voeren maar er is ook bege-
leiding op de vleugel door Theo 
Griekspoor en op de hobo door 
Hans Zuidgeest. Ook kristallen 
glazen worden vóór de borrel in-
gezet als begeleiding. Een muzi-
kaal feest met het thema ‘Zilver’, 
een compositie van muzikale her-
inneringen en toekomstmuziek, 
25 jaar in woord, beeld en zang, 
een aanrader voor wie zich wil la-
ten verassen door een muzikaal 
feestprogramma met beeld en 
verhalen.
Het concert vindt plaats op zater-
dag 3 november vanaf 20.00 in de 
Open Hof Kerk in de Ophelialaan. 
Toegangskaarten voor het jubile-
um concert kosten 12,50 euro en 
voor kinderen tot en met 12 jaar 
5 euro. Er zijn kaarten in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij: Primera 
(Nieuw Oosteinde), Slijterij Wit-
tebol (Ophelialaan), Het Boek-
huis (Zijdstraat) en Gall&Gall (Ku-
delstaart). Of telefonisch via 06-
30155387. Meer informatie is te 
vinden op www.davanti.nl.

Zondag derde 
KWF korendag

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
14 oktober staat de derde KWF 
Korenmarathon op de agen-
da. In vier locaties van Studio’s 
Aalsmeer worden totaal 46 op-
tredens gegeven door 25 zang-
koren. De zangkoren komen uit 
Aalsmeer en omgeving, maar ook 
uit andere delen van het land. Om 
9.30 uur gaan zondag de deuren 
open en om 10.30 uur beginnen 
de eerste drie zangkoren met hun 
optredens. Om 11.00 uur zal het 
programma ook in de grote The-
aterzaal beginnen. Vanaf dat mo-
ment wordt er steeds, om het 
half uur, in alle vier de zalen ge-

Enthousiast applaus als beloning
Play-in met muzikanten 
uit alle windstreken 
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 6 oktober stroomde het ge-
bouw van muziekvereniging Flo-
ra in Kudelstaart vol met muzi-
kanten uit alle windstreken van 
Nederland. Maar liefst 45 muzi-
kanten waren bij elkaar gekomen 
om met elkaar muziek te maken 
tijdens deze play-in. Onder de 
muzikanten bevonden zich ook 
leden van de organiserende ver-
enigingen Flora, Aalsmeers Har-
monie en Sursum Corda.
Drie muziekstukken stonden op 
het programma: ‘Choralis Tonalis’ 
van Marco Pütz, ‘Wonders of Na-
ture’ van Bert Appermont en ‘The 
Wagon Trail’ van Leon Vliex. De 
eerste twee genoemde muziek-
stukken waren tevoren naar ie-

dereen gestuurd, zodat deze al-
vast ingestudeerd konden wor-
den, maar het derde stuk werd 
pas ter plekke uitgedeeld. Onder 
de bezielende leiding van Lucien-
ne de Valk gingen allen enthousi-
ast aan de slag om te zorgen dat 
alles naar behoren zou gaan klin-
ken. Daarbij werd op een gege-
ven moment ook gevraagd om te 
gaan zingen in plaats van spelen, 
want: als je het kunt zingen dan 
kun je het ook spelen!
Aan het einde van deze leuke dag 
werd er een kort concert gege-
ven waarbij de muziekstukken 
ten gehore werden gebracht. Een 
enthousiast applaus van de toe-
hoorders was de beloning voor 
de muzikanten.

Radio Aalsmeer op volle 
toeren deze week
Aalsmeer - Een volle week voor 
Radio Aalsmeer: coverband, kin-
derboeken, 1-jarig jubileum, spe-
ciale uitzending, het kan niet op. 
rdienen. ‘Echt Esther’ duikt don-
derdag in de kinderboekenwe-
reld. Esther is heel benieuwd wel-
ke boeken nu populair zijn en of 
de boeken die zij vroeger als kind 
las nog steeds verkocht worden. 
Vragen voor de gasten of muziek-
tips over vriendschap mag je mai-
len naar esther@radioaalsmeer.nl.

Livestyle radio
Het maandelijkse lifestyle radio-
programma met Wilbert Streng 
en Jenny Piet is donderdagavond 
weer te beluisteren. Ze beginnen 
met dansen in de Oude Veiling.. 
Verder te gast mannenkoor Con 
Amore, zij bestaat 60 jaar en geeft 
28 oktober in de Open Hofkerk 
een jubileumconcert, samen met 
de bekende bariton Marco Bak-
ker, Hellen van Rooijen (sopraan) 
en anderen. Momenteel is er in 
de Zoucherlounge in Bloemen-
daal een expositie te zien van het 
werk van Zhou le Sheng en zijn 
leerling Marijke Hennevelt. Cura-
tor van deze expositie is kunst-
historica  Ingrid Koppenschaar en 
zij stelt donderdag Marijke Hen-
nevelt voor aan de luisteraars en 
vertellen meer over deze kunst.. 
Tenslotte aandacht voor Kunst in 
De Kwakel op 27/28 oktober, de 
jaarlijkse kunstroute langs kun-
sten en ambachten. 

Jan & Janssen live
Live muziek heeft zijn plek op de 
zaterdagavond bij Jan & Janssen 
Live. Ditmaal met de coverband 
Shitt Happens. Deze vijfmans-
band uit Alphen aan den Rijn 
heeft zijn sporen reeds verdiend 
in de cover scene en speelt rock, 
blues en country dat reikt van 
1960 tot en met nu. . 

‘Let’s Go’ en Songfestival
Afgelopen vrijdag sprak Kim 
met Margrite Kalverboer (de Kin-
derombudsvrouw) over haar 
werk en de vragenlijst die zij heeft 
gemaakt om van kinderen te ho-
ren wat hen bezighoudt, wat hun 
zorgen zijn en hoe zij naar de toe-
komst kijken. Ook sprak Kim met 
Max en Anne, winnaars van het 
Nederlands Junior Songfestival. 
Komende vrijdag spreekt Kim 
met de Koningin van de Jeugd. 
De 14-jarige Chris Heidstra las op 

afgelopen Prinsjesdag net als de 
echte Koning ook een troonrede 
voor. Benieuwd wat dit inhoudt? 
Dat hoor je vrijdag!

Eén jaar Mark en Eric Show
De ‘Mark en Eric show’ bestaat 
1 jaar! Het afgelopen jaar is de 
show bekend geworden door uit-
zendingen te maken vanuit de 
studio, maar ook vanaf feestelijke 
bijeenkomsten in Aalsmeer, zoals 
AquaPalooza en het 40-min Toer-
nooi. Vrijdag komen DJ Glenn V 
en DJ Akira van Geschikt een live 
set draaien om je klaar te stomen 
voor het weekend. De jubileum-
show is live van 19.00 tot 21.00 
uur.

Extra ‘Down Town Radio’ 
Op juni 2018 vond Down Town 
Ophelia plaats en maakte Radio 
Aalsmeer in aanloop naar dit eve-
nement Down Town Radio. Ko-
mende zaterdag is er echter een 
extra Down Town Radio te be-
luisteren! De organisatie heeft 
namelijk nieuws rondom de vol-
gende editie van 2019. En Down 
Town Ophelia is genomineerd 
voor de Inc Awards. Deze award 
is voor bedrijven en organisaties 
die mensen met een verstandelij-
ke beperking omarmen, hun ta-
lenten zien en hen die laten ge-
bruiken. 

Job Tas in ‘Door de Mangel’
Rechtdoorzee, afspraak is af-
spraak en soms een beetje zwart-
wit, dat zijn de drie eigenschap-
pen die Albert Maarse zichzelf 
toedichtte afgelopen maandag 
in ‘Door de Mangel’. Ook komen-
de maandag 15 oktober ontvan-
gen presentatoren Mylène en El-
bert Huijts en technicus Edgar 
van Hazendonk in hun talkshow 
weer een interessante gast uit 
Aalsmeer of Kudelstaart. Albert 
Maarse heeft zijn collega Job Tas 
gevraagd als 227e gast naar de 
studio te komen. “Job is een ech-
te muziekliefhebber en speelt on-
der andere in de band Ten Beers 
After. Job dus aanstaande maan-
dag vanaf 19.00 uur in ‘Door de 
Mangel’. Als luisteraar een vraag? 
Mail deze dan naar info@radio-
aalsmeer.nl of bel tijdens de uit-
zending naar de studio. Radio 
Aalsmeer is s te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. 

wisseld en komt er een ander 
koor op het podium. Om 16.30 
uur is er een grote meezing-�na-
le in de Theaterzaal van de Stu-
dio’s. In totaal werken er onge-
veer 700 koorleden mee en de or-
ganisatie verwacht ook nog eens 
zo’n 500 tot 600 bezoekers. De to-
tale opbrengst is bestemd voor 
KWF Kankerbestrijding. Kaarten 
voor de derde KWF Korenmara-
thon zijn voor 10 euro te koop via 
de voorverkoopadressen: Boek-
huis, DIO drogist in Oost, Mijn 
Marktkraam in Ophelialaan en 
Gall&Gall in Kudelstaart maar ook 
online via www.kwfaalsmeer.nl/
korenmarathon. Aan de kassa 
kosten de kaarten 12.50 euro per 
persoon. Kinderen tot 18 jaar be-
talen 5 euro. Meer informatie is te 
vinden op www.kwfaalsmeer.nl 

127 Bezoekers uit Aalsmeer en regio
Watertoren zondag open

grootste toeristische attracties is 
blijkt uit de vele buitenlanders 
die verwelkomd kunnen wor-
den. Bijvoorbeeld de Duitse �et-
sers, die Nederland ontdekken 
per boot en �ets (Rad und Schi�) 
en veelal graag Aalsmeers trots 
willen beklimmen. Juist voor de 
toeristen is het gunstig dat de 
watertoren op zondagmiddag is 
geopend, omdat sommige an-
dere Aalsmeerse attracties de-
ze dag niet open zijn. Komende 
zondagmiddag 14 oktober en de 
vierde zondag van de maand (28 
oktober) is de watertoren weer 
geopend tussen 13.00 en 17.00 
uur. Bezoek begane grond is gra-

tis; beklimming is voor kinderen 
1 euro en volwassenen betalen 
2 euro per persoon. Meer infor-
matie is te lezen op de website: 
www.aalsmeer-watertoren.nl

Aalsmeer - De extra opening van 
de Aalsmeerse watertoren afge-
lopen zondag 7 oktober heeft 
binnen deze vier uren maar liefst 
127 bezoekers getrokken. Uiter-
aard veel Aalsmeerders, maar 
ook bezoekers uit de (verre) re-
gio toonden interesse om het in-
terieur van de watertoren te be-
kijken en vooral om naar boven 
te klimmen om te genieten van 
het grootse uitzicht. Door het 
heldere weer waren onder ande-

re de contouren van de Arena in 
Amsterdam, de Dom in Utrecht 
en de BAVO kerk in Haarlem 
zeer goed te zien. De opstijgen-
de en landende vliegtuigen in 
de verte zorgden bij diverse be-
zoekers voor opwinding en voor 
het weidse waterrijke gebied van 
Aalsmeer klonken veel lovende 
woorden.

Toeristische attractie
Dat de watertoren één van de 
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

t i c  t  
gestolen

Aalsmeer - Op zondag 7 oktober 
is vanuit de Dorpsstraat een elek-
trische fiets gestolen. De fiets is 
meerkleurig, van het merk Mul-
ticycle Elegance en het serie-
nummer eindigt op 427. De dief-
stal heeft plaatsgevonden tussen 
acht uur ‘s ochtends en een uur in 
de middag.

Scooter weg!
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van dinsdag 2 op woensdag 3 ok-
tober is vanuit de Zijdstraat een 
scooter gestolen. De Piaggio C38 
is bruin van kleur, heeft schade 
aan beide kappen en het kente-
ken is F-750-HZ. Iets gezien of in-
formatie over de scooter? De poli-
tie hoort het graag via 0900-8844.

Aanhouding
in woning

Aalsmeer - Op zaterdag 6 okto-
ber rond kwart over negen in de 
avond is een 58-jarige man aan-
gehouden in een woning aan de 
Aalsmeerderweg. De man werd 
meegenomen voor verhoor van-
wege een mishandeling rond half 
zeven ‘s avonds in Aalsmeer. Er 
waren veel agenten op de been 
bij deze aanhouding, die daar-
door aardig wat kijkers trok.

Twee gewonden na 
aanrijding bij rotonde
Aalsmeer - Woensdag 3 okto-
ber omstreeks kwart voor tien 
in de avond heeft een aanrijding 
plaatsgevonden bij de rotonde 
van de Hornweg en de Machine-
weg. Hierbij zijn twee personen 
gewond geraakt. Een automo-
bilist remde bij de rotonde voor 
een hier rijdende auto. De achter 
hem rijdende bestuurder van een 
bestelbus zag dit te laat en knal-

de op de auto. Beide voertuigen 
zijn flink beschadigd geraakt. De 
bestuurder van de auto en een 
passagier zijn ter plaatse behan-
deld door ambulancemedewer-
kers en daarna met onbekend 
letsel naar een ziekenhuis ge-
bracht. De bestuurder van de be-
stelbus is met de schrik vrijgeko-
men. Beide voertuigen zijn flink 
beschadigd.

it omst e te rofielsc ets
Nieuwe burgemeester 
moet daadkrachtig zijn!
Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente vinden het belangrijk dat 
de nieuwe burgemeester zich 
richt op alle inwoners, een goed 
en integer bestuurder is en zorgt 
voor openbare orde en veiligheid 
in alle wijken en kernen van de 
gemeente. Dit zijn de belangrijk-
ste uitkomsten van de enquête 
voor de profielschets van de bur-
gemeester.

Verbindend en daadkrachtig
In totaal hebben 143 inwoners de 
enquête ingevuld. Als voornaam-
ste eigenschappen gaven zij 
aan dat de burgemeester zicht-
baar aanwezig en aanspreekbaar 
moet zijn, verbindend, boven de 
partijen, daadkrachtig en stand-
vastig. De uitkomsten van de en-
quête zijn verwerkt in de concept 
profielschets.

Mensgericht
De gemeenteraad zoekt een bur-
gemeester die Aalsmeer laat 

bloeien en aandacht heeft voor 
álle inwoners. De burgemeester 
is mensgericht, benaderbaar en 
daadkrachtig. Hij of zij is zicht-
baar aanspreekbaar en voelt zich 
bovenal ‘Aalsmeerder’. 

Raadsvergadering
Op maandag 15 oktober be-
spreekt de gemeenteraad in een 
openbare raadsvergadering de 
profielschets met de commissa-
ris van de Koning, de heer Rem-
kes. Daarna wordt de vacatu-
re voor de burgemeester van 
Aalsmeer opengesteld. De raads-
vergadering is te volgen via de 
livestream vanaf de gemeente-
lijke website of achteraf terugkij-
ken: Livestream vergadering Ge-
interesseerd? De bijeenkomst is 
openbaar. Inwoners zijn als toe-
hoorders van harte welkom om 
de bijeenkomst op de publieke 
tribune bij te wonen. Aanvang is 
20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Werk in uitvoering aan 
wegen in het Centrum
Aalsmeer - In de programmabe-
groting kondigen burgemeester 
en wethouders aan extra gelden 
uit te gaan trekken voor open-
bare ruimte en wegen. Verho-
ging van de verkeersveiligheid 
staat hierbij in een hoog vaandel. 
Net het geldpotje gevuld en ge-
lijk is een aanvang gemaakt met 
onderhoud en vernieuwing. Zo 
is donderdag 4 oktober de ge-
vaarlijke verzakking in de School-
straat onder handen genomen. 
Tijdens de braderie in september 
waren verschillende mensen hier-
over gestruikeld en gevallen en 
wie met de auto het ‘gat’ passeer-
de, deed er goed aan het stuur 
stevig vast te houden. De werk-
zaamheden zijn in 1 dag uitge-
voerd en, heel fijn voor de bewo-
ners en bedrijven, zonder wegaf-
sluiting. Het verkeer kon via een 

parkeervak de werkplek passeren 
en richting Dorpsstraat rijden.

Drempels bij zebrapaden
In de avond en nacht van donder-
dag 4 op vrijdag 5 oktober is ge-
werkt aan de zebrapaden bij de 
Van Cleeffkade en de Stations-
weg. Beide zebrapaden zijn voor-
zien van drempels, waardoor er 
meer overzicht is ontstaan. De 
verhoging brengt (hopelijk) ook 
met zich mee dat er minder hard 
gereden wordt in het Centrum.
Een compliment aan de gemeen-
te om deze verkeersmaatrege-
len uit te voeren in de avond en 
nacht. 
Het heeft nauwelijks tot geen 
overlast gegeven. Het verkeer 
werd met hulp van verkeersrege-
laars omgeleid via het Raadhuis-
plein.

Botsing motor en twee auto’s
Flinke aanrijding bij de 
Aalsmeerderbrug
Aalsmeer - Een motorrijder is za-
terdag 6 oktober rond half twee 
in de middag betrokken geraakt 
bij een aanrijding op de N196 ter 
hoogte van de Aalsmeerderbrug.
De motorrijder kwam in botsing 
met twee auto’s. De motorrijder 

is ter plaatse behandeld door 
het ambulancepersoneel. De drie 
voertuigen raakten allen bescha-
digd. De politie doet onderzoek 
naar de toedracht van het onge-
val.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Brandweer en politie in 
actie voor gaslek
Aalsmeer - Aan de Oosteinder-
weg is vrijdagochtend 5 oktober 
rond negen uur een gaslek ont-
staan. De politie heeft de weg af-
gezet vanaf de Machineweg in de 
richting van Amstelveen.
De brandweer en netbeheer-
der Liander zijn ter plaatse ge-
gaan om het lek te dichten. Ver-
moedelijk is het lek ontstaan tij-
dens werkzaanheden. De weg 

kon even na tien uur weer wor-
den vrijgegeven.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Grote milieucontrole op en 
rond wateren Amstelland
Aalsmeer - Op zaterdag 6 ok-
tober is een grootscheepse mi-
lieucontrole gehouden in en om 
de wateren van Aalsmeer, Ku-
delstaart, Amstelveen, Uithoorn, 
Diemen en Ouderkerk aan de 
Amstel. De controle was een ge-
zamenlijke actie van het Team Mi-
lieu, politie Aalsmeer Uithoorn, 
Sportvisserij Nederland, contro-
leurs van Vislust Aalsmeer, bos-
wachters van het Amsterdamse 
Bos en handhavers van alle ge-
meenten. Er waren signalen bin-
nen gekomen dat er gevist werd 
in strijd met de wet- en regelge-
ving. 
Ook de vele klachten over hard-
vaarders waren aanleiding om 
deze controle te houden. Er is 
deelgenomen met vijf boten en 
drie auto’s en totaal zijn 101 per-
sonen gecontroleerd in het ge-
bied. Er zijn 23 bekeuringen uit-
geschreven voor verschillende 

overtredingen, waaronder niet 
tonen van de vispas, vissen zon-
der vispas, vissen waar niet toe-
gestaan, in het bezit hebben van 
ondermaatse vis, vissen met drie 
hengels en vissen met levend aas. 
Bij de Legmeerdijk werden twee 
buitenlandse vrachtwagenchauf-
feurs betrapt op vissen zonder 
vispas. Ook een snelvaarder is op 
de bon geslingerd en er is proces-
verbaal opgemaakt voor het va-
ren in een snelle motorboot zon-
der in het bezit te zijn van een 
vaarbewijs.
Gezien de vele overtredingen is 
besloten om vaker een dergelijke 
gezamenlijke controle uit te gaan 
voeren en de toezicht in het ge-
bied te verscherpen. Volgens de 
politie waren de overige gebrui-
kers en omwonenden van de wa-
teren blij met deze actie. Er is veel 
ergernis over het snelle varen en 
het illegale vissen.

Renovatie gemeentehuis 
op 22 oktober van start!
Aalsmeer - Op 22 oktober start 
de gemeente met de renovatie 
en verduurzaming van het ge-
meentehuis. Op 15 oktober wordt 
een bouwplaats aangelegd naast 
het gemeentehuis op het Drieko-
lommenplein. Tijdens de renova-
tie blijft het gemeentehuis open 
voor de dienstverlening aan in-
woners. Ook de winkels aan het 
Raadhuisplein, de Action en het 
Gezondheidscentrum, blijven ge-
woon bereikbaar.
De werkzaamheden duren onge-
veer een jaar en vinden voor een 
groot deel binnen in het gemeen-
tehuis plaats. Naar verwachting is 
er gedurende sommige fasen van 
de verbouwing meer vrachtver-
keer in de buurt van het gemeen-
tehuis. Daarbij wordt een aantal 

Meer en vaker mag!
Uitslag enquête onder inwoners: 
Evenementen horen bij Aalsmeer
Aalsmeer - Bij de vaststelling van 
het evenementenbeleid in 2016 
heeft de gemeenteraad middels 
een motie verzocht om na twee 
jaar een evaluatie uit te voeren. 
Uitgangspunt van het evenemen-
tenbeleid is een goede balans tus-
sen de pijlers levendigheid, ge-
zelligheid en leefbaarheid ener-

zijds en veiligheid anderzijds. De 
gemeente hecht waarde aan het 
maatschappelijk belang van eve-
nementen die in Aalsmeer vaak 
door vrijwilligers worden georga-
niseerd. De gemeente wil initia-
tiefnemers en evenementenorga-
nisatoren goed ondersteunen en 
faciliteren. Tegelijk kunnen evene-

menten de leefbaarheid in een ge-
bied onder druk zetten en is over-
last niet volledig uit te sluiten.

Meer en vaker!
In de evaluatie zijn de vastge-
stelde uitgangspunten tegen het 
licht gehouden. Verder is een en-
quête gehouden onder inwoners 

in gebieden waar een aantal gro-
te evenementen (in het Centrum 
en de Hornmeer) zijn. De uit-
komst geeft aan dat evenemen-
ten bij Aalsmeer horen en voor-
al moeten blijven plaatsvinden, 
het mag zelfs wel wat meer/va-
ker voor velen. Wel is het zaak de 
geluidsoverlast, de beperkte be-
reikbaarheid en voldoende hand-
having goed in de gaten te hou-
den. Ook aan de organisatoren 
van evenementen is gevraagd te 
reageren op het evenementen-
beleid, maar daar zijn bij de ge-
meente nauwelijks reacties op 
gekomen.

Meerjarig vergunnen
De ambtelijke organisatie heeft 
een aantal verbeterpunten uit het 
in 2016 vastgestelde beleid opge-
pakt, zoals het toepassen van het 
risico-analysemode, het afschaf-
fen van de leges, het melden van 
kleine evenementen, het meerja-
rig vergunnen en het aanstellen 
van een evenementen-coördina-
tor. Aan een aantal punten werk 
de gemeente nog, zoals het vast-
stellen van het uitvoeringskader, 
het verfijnen van de interne klach-
tenprocedure en het ontwikkelen 
van een formulier voor het digi-
taal aanvragen van evenementen.
Foto: www.kicksfotos.nl

parkeerplekken bij het gemeen-
tehuis vrijgemaakt voor de busjes 
van het bouwbedrijf. Het bouw-
bedrijf heeft toegezegd de vei-
ligheid rond het gemeentehuis te 
waarborgen en de overlast voor 
de omgeving tot een minimum 
te beperken. 

Verduurzamen
Het gemeentehuis van Aalsmeer 
is een pand met een monumen-
tale status, ontworpen door de 
bekende Aalsmeerse architect 
Berghoef. Om het gebouw te be-
houden voor de toekomst is een 
ingrijpende renovatie nodig. Uit-
gangspunten bij de verbouwing 
zijn: renoveren, verduurzamen, 
betere toegankelijkheid en be-
houd en versterking van de mo-
numentale waarde. Een groot 
deel van de werkzaamheden be-
staat uit het wegwerken van ach-
terstallig onderhoud.

Leerzame oefening in de 
Waterwolftunnel
Aalsmeer - Op maandagavond 
8 oktober was de Waterwolftun-
nel niet afgesloten vanwege een 
ongeval, maar er werd een multi-
disciplinaire oefening gehouden. 
Hier namen de politie Aalsmeer 
Uithoorn, de provincie Noord-
Holland, de brandweerkorpsen 
van Schiphol en Aalsmeer en de 
ambulancedienst aan deel. Het 
scenario betrof een in de tunnel 
in brand gevlogen vrachtwagen. 
Daar achter waren twee perso-
nenauto’s met elkaar in botsing 
gekomen. In beide voertuigen za-

ten personen bekneld die bevrijd 
moesten worden. Een touring-
car had op tijd kunnen remmen, 
maar de bus vol met passagiers 
stond achter de aanrijding en kon 
niet meer weg. De passagiers zijn 
onder begeleiding de tunnel uit-
geloodst via de vluchtroutes. 

“Een leuke en zeker leerzame oe-
fening waarin de tunnelproce-
dure, de communicatie en de sa-
menwerking tussen de verschil-
lende disciplines centraal stond”, 
aldus alle deelnemers na afloop.
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Willemijn Berkley: 
En toen had ik hersenletsel
Aalsmeer - Willemijn (41) speelde 
jarenlang in de landelijke squash-
competitie. Op een zondagmid-
dag tien jaar geleden gaat het tij-
dens een potje vrij spelen mis. Ze 
glijdt waarschijnlijk uit en bonkt 
met haar hoofd hard tegen de 
muur. In het ziekenhuis wordt 
een hersenkneuzing geconsta-
teerd waarbij ze alle herinnerin-
gen aan het ongeluk kwijt is. Na 
een paar dagen mag ze weer naar 
huis. Willemijn: “Wat mij is over-
komen 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 draaien in de maatschap-
pij, ik was immers jong en hoopte 
dat alles weer normaal werd. Nou 
dat werd het niet. Eindeloos heb 
ik aangemodderd, alleen, zonder 
hulp van instanties.”

Overprikkeling, ontremming 
en vermoeidheid
“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 signa-
len 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 ik bij Helioma-
re terecht waar ik het behandel-
programma Hersenz ging vol-

gen. Dit was mijn redding! Door 
de behandeling leerde ik stapje 
voor stapje waar mijn grenzen la-
gen en kon ik deze vervolgens le-
ren accepteren. Ook leerde ik te 
verwerken wat mij door het her-
senletsel is ontnomen: carrière, 
ontwikkeling en een plaats in de 
maatschappij. De onzichtbaar-
heid van mijn hersenletsel maakt 
het nog steeds lastig, ook al is er 
een last van mijn schouders ge-
vallen nu ik mezelf zie zoals ik 
ben; iemand mét een beperking 
die nog steeds een heel leuk le-
ven heeft.” “Iedereen die ooit her-
senletsel heeft opgelopen door 
een ongeval of beroerte gun ik 
dat zij leren daarmee om te gaan.
Want dat brengt zoveel rust in je 
leven! Daarom vertel ik regelma-
tig over mijn ervaringen, o.a. tij-
dens informatiebijeenkomsten 
van Hersenz. De eerstvolgende 
is op 31 oktober in Aalsmeer van 
17.00-19.00 uur. Meer informatie 
vind je op hersenz.nl. Aanmelden 
kan via hersenz@heliomare.nl

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! 
Tijdens het event gaan de initia-
tiefnemers 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 an-
deren, ontdek je waar jouw ta-
lenten liggen om iemand te hel-

pen. Ga tijdens de borrel in ge-
sprek met vrijwilligersorganisa-
ties uit Aalsmeer die jouw hulp 
goed kunnen gebruiken. 
Deze Meet-up is echt wat voor 
jou als je: zin hebt in het opdoen 
van nieuwe ervaringen en het 
vergroten van je wereld, best vrij-
willigerswerk zou willen doen, 
maar je afvraagt hoe je dit com-
bineert met je druk bezette le-
ven, wil ontdekken hoe je met 
jouw talenten iemand kan hel-
pen, je wat tijd over hebt en die 
graag op een betekenisvolle ma-
nier wil besteden of je al vrijwilli-
gerswerk doet en je opnieuw wil 
laten inspireren.
De eerste Aalsmeervoorelkaar 
Meet-up is op zaterdag 13 okto-
ber van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. 
De deuren gaan open om 13.30 
uur en de toegang is gratis.

Verkiezing Onderneming van het Jaar
Gentlemen’s Place is een 
b ij   n i t
Aalsmeer - Zonder te willen ge-
neraliseren kan toch wel vastge-
steld worden dat vrouwen meer 
van winkelen houden dan man-
nen. Maar nu heeft Aalsmeer 
sinds twee jaar Gentlemen’s Pla-
ce en dit is een onderneming die 
door een aantal Aalsmeerse in-
woners is voorgedragen als kans-
hebber voor de ‘Onderneming 
van het Jaar’. De eerste selectie is 
achter de rug en Gentlemen’s Pla-
ce is doorgedrongen tot de fi nale 
in de categorie ondernemingen 
met minder dan 20 medewer-
kers. En dat ze fi nalist zijn, dat we-
ten zij! De felicitaties komen van 
links naar rechts. De reacties van 
Adam Tasi en Christiaan Sijnen - 
eigenaars - is een blije. “Wij voe-
len ons zeer vereerd. Wij zijn voor 
ons gevoel nog maar net bezig in 
Aalsmeer en hebben nog zoveel 
mooie plannen voor de toekomst 
en nu al zoveel support. Het is ge-
weldig!” Nu heeft Gentlemen’s 
Place ook een uitstraling waar het 
voor heren toch een feestje moet 
zijn om zich in het nieuw te ste-
ken. 
‘Kleren maken de man’. Het is veel 
meer dan een tegeltjes wijsheid. 
De ontvangst, de service, de aan-
kleding van het interieur, de ad-
viezen, de sfeer, de mooie exclu-
sieve merken, de heerlijk voelen-
de stoff en en niet te vergeten de 
piano waar klanten spontaan hun 
muzikaliteit laten horen, het zijn 
allemaal ingrediënten waar de pi-
oniers en nieuwsgierigen zo te-
vreden over zijn dat zij zorgen 
voor de mond tot mond reclame 
en de volgers aarzelen niet. Echt-
genotes komen soms voor kijken 
om later met manlief terug te ko-
men. Sinds Gentlemen’s Place is 
verhuisd van klein naar groot is 
het klanten bestand nog weer 
meer gegroeid. Dat er de afgelo-
pen twee jaar heel hard gewerkt 
en geïnvesteerd is om dit berei-
ken is voelbaar. “Welkom”, is het 
eerste wat een cliënt hoort, ver-
volgens: “Zin in een kopje koffi  e?” 

De vijf zintuigen
Zien, horen, voelen proeven en 
ruiken, zijn de vijf zintuigen die 
vanaf het opzetten van het be-
drijf een rol spelen. De twee kom-
panen hebben maar één doel 
voor ogen en dat is Gentlemen’s 
Place tot een succes maken. En 
dan op een wijze waar zij beiden 
gelukkig van worden. “Wij zijn 
stijlmeesters en hechten waarde 
aan stijl en klasse in combinatie 
met persoonlijke aandacht, dat 
kan nooit zonder de vijf zintui-

gen. Het moet een optimale be-
leving zijn.” Zo zijn er de komen-
de maanden meerdere acties ge-
pland om het leven te veraange-
namen . In oktober en novem-
ber zijn er twee tickets inclusief 
reis te winnen voor een Formu-
le 1 race in Barcelona 2019. Een 
Jeans - Motor Event, een leerza-
me promo-avond waar het over-
hemd centraal staat en in decem-
ber - de feestmaand - wordt er al-
les verteld over wat een smoking 
zo bijzonder maakt. 

Sociale activiteiten
Nu mag Gentlemen’s Place een 
aanwinst genoemd worden bin-
nen de Aalsmeerse ondernemers-
wereld, maar wat Adam en Chris-
tiaan voor de Aalsmeerse ge-
meenschap betekenen moet ook 
zeker genoemd worden. Down-
Town Ophelia is misschien wel de 
meest ontroerende van alle soci-
ale activiteiten. “De kinderen ko-
men met ouders en familie naar 
ons toe en dan maken wij er met 
elkaar een feestje van. Eerst tas-
ten wij natuurlijk af wat zij graag 
willen dragen en dan gaan wij 
uitzoeken. Als iedereen de juiste 
combinatie heeft gepast begint 
de instructie hoe zij de kleding 
op de catwalk moeten presente-
ren. Je ziet ze groeien en het ple-
zier dat zij hebben, het is gewel-
dig! Hier worden wij zo blij van.” 
Dat de kleding ook na afl oop mee 
naar huis mag maakt het feest 
voor alle partijen nog mooier.  

Zaai coach traject
Kennis houden voor jezelf, daar 
doen Adam en Christiaan niet 
aan. Zij zijn voor samenwer-
king en coaching. De komen-
de Zaailingen wacht tijdens het 
Zaai coach traject een interactie-
ve masterclass waar aan de orde 
komt: Wat is je eerste indruk en 
hoe werkt dat? Hoe verbind en 
onderhoud je een goed netwerk? 
Deze avond wordt gegeven door 
Christiaan Sijnen en Kirsten Ver-
hoef. Voor meer informatie over 
het Zaai coachtraject kan contact 
worden opgenomen met pro-
ject organisator Kirsten Verhoef 
via 0297 -366182 of via de mail 
kirsten@syltsupport.nl 

Finales in Studio’s Aalsmeer
De fi nales van de Onderneming 
van het Jaar en de Starter van het 
Jaar is vrijdag 2 november in de 
Studio’s Aalsmeer. Wilt u als gast 
aanwezig zijn? Zie de website On-
dernemend Aalsmeer.
Janna van Zon 

2e Fairtrade week in teken 
van powervrouwen
Aalsmeer - De tweede Fairtrade 
week van 2018 is van 27 okto-
ber tot en met 4 november en het 
thema is Women Empowering”. 
De Werkgroep Fairtrade Gemeen-
te Aalsmeer gaat onder andere 
powervrouwen uit Aalsmeer op-
roepen op mee te doen met een 
actie voor producentenvrouwen 
uit ontwikkelingslanden.
Eén van die vrouwen is Zeddy 
Rotich zij is een koffi  eboerin en 
aangesloten bij boerenorganisa-
tie Kabngetuny in Kericho Coun-
ty, Kenia. Deze coöperatie is aan-
gesloten bij het Fairtrade ‘Gro-
wing Women in Coff ee’-project. 
Dit project stimuleert de over-

dracht van het eigendom van kof-
fi estruiken naar vrouwelijke kof-
fi eboeren in Kenia. De boerinnen 
in Kenia voeren 70 procent van 
het werk op koffi  eboerderijen uit, 
maar zijn zelden zelf eigenaar van 
het land waar ze planten telen en 
oogsten. Dankzij dit project ont-
vangen ze voor het eerst een zelf-
standig inkomen. Al 300 vrouwe-
lijke leden van de Kabngetuny 
coöperatie zijn landeigenaar ge-
worden via dit project. Zeddy is 
één van hen.
Kent u powervrouwen in  de ge-
meente Aalsmeer? Dan hoort de 
Werkgroep dat graag via e-mail: 
jbkooij@kabelfoon.nl

Aalsmeer - Neushoorns spotten. 
Wijn proeven. Hiken door de rui-
ge natuur. Rijden langs de kust 
en walvissen en pinguïns zien. 
Vier verschillende vakantieactivi-
teiten, allemaal te vinden in één 
land: Zuid-Afrika. De mogelijk-
heden zijn net als het land zelf 
enorm. Als er zoveel te kiezen 
valt, waar begin je dan? Simpel: 
op de informatieavond van Your-
Travel op donderdag 1 november. 

‘Keuzestress’
‘De wereld in 1 land’, zo wordt 

Zuid-Afrika ook wel genoemd. 
En terecht, als je bedenkt dat zo-
wel taalliefhebbers als gezinnen, 
avontuurlijke reizigers, lekker-
bekken en wijnliefhebbers er vin-
den wat ze zoeken. “Daarmee zie 
ik ook de ‘keuzestress’ ontstaan 
bij mensen. Ze willen het liefste 
alles zien en doen in een paar we-
ken. En dat snap ik heel goed!’,’ 
lacht persoonlijk reisadviseur In-
grid Guezen van YourTravel. Het 
was voor haar aanleiding een in-
formatieavond te organiseren 
die mensen niet alleen inspiratie 

biedt, maar ook helpt met kiezen. 
Het maximale uit je vakantie in 
Zuid-Afrika halen begint al met 
een keuze voor het seizoen. In 
onze zomer is het daar winter, 
maar nog steeds met een aan-
gename temperatuur. Bovendien 
zijn struiken dan kaal, wat een 
uitgelezen kans biedt om wild te 
spotten. Dit is ook de beste tijd 
om walvissen te zien. Rond kerst 
is het daar juist volop zomer, de 
ideale tijd om bijvoorbeeld vo-
gels te spotten of te genieten van 
de zon. Is het niet wat vroeg om 
nu al na te denken over een va-
kantie in de zomer of zelfs rond 
de kerst 2019? Integendeel, weet 
Ingrid. ‘’Nu zijn er nog voordeli-
ge vluchttarieven te vinden en 
zijn die bijzondere accommoda-
ties nog beschikbaar.’’ Een goede 
voorbereiding loont dus bij een 
reis naar Zuid-Afrika. Het levert 

zowel kostenbesparing als een 
unieke ervaring door op bijzon-
dere plekken te slapen.     

Inspirerende avond
De informatieavond is een sa-
menwerking tussen YourTravel 
Aalsmeer en touroperator Live to 
Travel. Hun gezamenlijke kennis 
van Zuid-Afrika staat garant voor 
een inspirerende avond waar-
door je het liefst morgen al zou 
willen vertrekken. Aanwezigen 
kunnen na de presentatie napra-
ten en al hun vragen stellen on-
der het genot van een heerlijk 
glas Zuid-Afrikaanse wijn.  
Zeker zijn van een plaats tijdens 
deze inspirerende avond? Stel 
dan nu jouw stoel veilig vóór 19 
oktober via www.yourtravvel.nl/
ingrid. Een mail sturen naar in-
grid@yourtravel.nl of bellen met 
06-30713546 kan ook. 

Op reis naar Zuid-Afrika: 
Waar te beginnen?

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 17 oktober van 
09.30-11.30 uur. Heeft u 
hulp nodig bij het gebruik van 
uw mobiele telefoon, tablet, 
e-reader of laptop, dan kunt u 
binnen lopen bij Multimedia. 

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 17 oktober een 
heerlijk 3 gangendiner
met o.a. een pompoensoep 
met kip, hazenpeper, appel 
gevuld met preiselbeeren, 
spruitjes met spekjes, rode 
kool, aardappelkroketjes en 
vanillepudding met bessen-
sap voor maar 14 euro.
Vrijdag 19 oktober kunt
u gaan genieten van een
herfstcocktail, kipspies met 
strogano�saus, witlof met 
ham en kaas uit de oven, Ita-
liaanse salade, aardappeltjes 
uit de oven, tropische fruitsa-
lade met vers fruit voor maar 
12,50 euro. Voor reserveringen  
0297-820979. U bent vanaf 
17.00 uur van harte welkom.

Tekenen/ schilderen kan je 
leren... ‘‘Voor Elkaer’’!
Iedere dinsdagmiddag vanaf 
14.30 uur kunt u deelnemen

aan basislessen tekenen/ 
schilderen. De lessen worden 
verzorgd door Henk. Er wor-
den verschillende materialen 
aangeboden. Tijdens deze 
lessen maakt u kennis met o.a. 
tekenen met potloden, kroon-
tjespennen, kalligra�e, het 
maken van abstracte werken, 
stillevens ect. Kosten 3 euro 
per keer, incl. de materialen. 
U kunt zich opgeven bij de 
gastvrouwen/heer. Start 
eerste les op dinsdagmiddag 
16 oktober, 14.30 uur.

De Soos in  ‘‘Voor Elkaer’’
Kom gezellig naar de Soos 
om een praatje te maken, leer 
nieuwe mensen kennen of 
ontmoet oude bekenden weer 
eens. U bepaalt zelf wat u wilt 
doen deze middag. B.v. de 
krant lezen, verder werken aan 
uw eigen handwerk, puzzelen, 
een keer op pad gaan; zoals 
winkelen in Aalsmeer, kleuren 
voor senioren of tekenen, hier-
voor zijn materialen aanwezig. 
(tegen kostprijs). Ideeën en 
wensen zijn altijd welkom.
De Soos is er 1x per maand op 
donderdagmiddag van 14.00-
16.00 uur (18 oktober).

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’ aan basislessen tekenen/ 

Activiteiten overzicht

Jubilerend Oud Aalsmeer
Presentatie ‘Wat gebeurde 
er ooit in Kudelstaart?’
Aalsmeer - Wat moest het dorp 
met maar liefst vier kolfbanen? 
Waarvan schrokken de vier Ku-
delstaartse zouaven die terug-
keerden uit vreemde krijgs-
dienst? Waarom koos het Prui-
sische veldleger ‘Kuttelstedt’ als 
hoofdkwartier? En welke gebeur-
tenis leidde tot een verplichte 
klopjacht op ‘heidenen’ door alle 
Kudelstaartse mannen? Inwoners 
van Kudelstaart krijgen hier op 19 
oktober de antwoorden op.
Deze (en vele andere) actuele so-
ciale onderwerpen worden door 
historicus Jan Willem de Wijn aan 
de hand van tal van afbeeldingen 
in de context van eeuwen gele-
den geplaatst. Daarbij ligt de na-
druk op de geschiedenis van Ku-
delstaart vanaf het ontstaan van 
Schonedorp tot 1850. Deze le-
zing is die avond het eerste deel 
van een historisch tweeluik. 

Toen en nu
Het tweede deel bestaat uit een 
presentatie over veranderin-

gen in Kudelstaart in de perio-
de van 1850 tot heden. Toen en 
Nu wordt in beeld gebracht door 
Wim Roodenburg aan de hand 
van oude foto’s en ansichtkaar-
ten. 

Onbekende aspecten
Beide presentaties vinden plaats 
in oktober omdat dat de Maand 
van de Geschiedenis is. En om-
dat de stichtingen Oud Aalsmeer 
en Historische Tuin in die maand 
hun respectieve 50- en 40-jarige 
jubileum vieren. De stichtingen 
willen met informatieve bijeen-
komsten (nieuwe) inwoners van 
Kudelstaart (beter) bekend ma-
ken met de vaak onbekende as-
pecten van de geschiedenis in 
het dorp waar ze wonen.
De twee lezingen vinden vrijdag 
19 oktober aansluitend plaats 
in het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg. Het programma 
begint om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 22.15 uur. De toegang 
is gratis en iedereen is welkom. 





Haarlemmermeer - Gediplo-
meerd uitvaartverzorgers Jac-
co van der Laarse & Jaap van der 
Maarl verzorgen inmiddels al-
weer respectievelijk 14 en 11 
jaar uitvaarten en sinds twee en 
een half jaar zelfstandig onder 
de naam Uitvaartzorg De Meer. 
“Naast het met steun en vertrou-
wen verzorgen van uitvaarten 
willen wij ook maatschappelijk 
betrokken zijn. Vorig jaar organi-
seerden wij daarom de muzikale 
avond ‘De magie van Muziek’. Dit 
keer organiseren wij een gratis 
lezing in crematorium Haarlem-
mermeer: Hoe ga ik om met ie-
mand in rouw?”, vertelt Jacco.
‘Je kan mij altijd bellen hoor!’ 
Mensen die een dierbare verlo-
ren hebben zullen die opmer-
king regelmatig gehoord heb-
ben. Een goedbedoelde opmer-
king, maar één die eigenlijk net 
het verkeerde doet. Het initiatief 
bij de nabestaande leggen ter-
wijl die het juist zo moeilijk heeft 
en vaak niemand wil lastigvallen. 
Hoe het dan wel moet? En waar 
nabestaanden nog meer tegen 
aan lopen, vertelt schrijfster Ka-
rin Kuiper op woensdag 24 ok-
tober in Uitvaartcentrum & Cre-
matorium Haarlemmermeer te 
Nieuw-Vennep. Karin verloor in 
2005 haar man Karel en heeft en-
kele boeken geschreven over de 
periode na zijn overlijden, zoals 
’Je mag mij altijd bellen. 1001 da-
gen van rouw’. Hierin beschrijft ze 
over die eerste fase van het rouw-
proces, waarin je stuurloos dob-
bert op de zee van je emoties. 
Waarin je in tranen uitbarst in de 

supermarkt, omdat je zijn corn-
flakes ziet staan. Als dat je over-
komt, dan is het fijn om te we-
ten dat het niet absurd is. “De 
dip was heel diep”, zo vertelt Kui-
per, die haar rappe zinnen gere-
geld met een klaterlach onder-
breekt. Ze is, en dat had ze nooit 
gedacht, tóch opgekrabbeld, aan 
het einde van de tunnel bleek er 
licht. Uit eigen ervaring deelt zij 
ook wat voor nabestaanden fijn 
is in de periode na een overlijden. 
Hoe iemand je kan helpen en het 
belang van iemand waarbij je je 
verhaal kan doen. Deze gratis in-
formatieavond op woensdag 24 
oktober start om 19.45 uur in Uit-
vaartcentrum & Crematorium 
Haarlemmermeer aan de Hoofd-
weg 1100 te Nieuw-Vennep. De 
avond is voor iedereen die een 
dierbare verloren heeft of er wil 
zijn voor een nabestaande. Via in-
fo@uitvaartzorgdemeer.nl of 06-
576 275 40 kunnen plaatsen ge-
reserveerd worden.
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Hans Spitsbaard komt koken in Aalsmeer

Live demonstratie ‘Heel 
Holland Bakt’ winnaar
Aalsmeer - Hans Spitsbaard, de 
winnaar van Heel Holland Bakt, 
geeft zaterdag 3 november een 
bakdemonstratie in De Oude Vei-
ling. Deze bijzondere happening 
is de slotactiviteit van Food in de 
Veiling, een dag vol culinaire ac-
tiviteiten in De Huiskamer van 
Aalsmeer. 
Hans Spitsbaard won het vijfde 
seizoen van Heel Holland Bakt. Na 
dit succes maakte de inmiddels 
22-jarige een carrièreswitch. Hij 
stopte met zijn studie Technische 
Bedrijfskunde en besloot volledig 
voor zijn passie te kiezen: bakken! 
Hans is dol op het uitproberen 
van nieuwe technieken en het 
ontwerpen van nieuwe recepten. 
De wetenschap en precisie, die 
schuilgaan achter deze hobby, 
interesseren hem enorm. Daar-
naast deelt hij graag zijn kennis. 
Hij wil andere mensen ook aan-
zetten tot bakken! 

Taart De Frisse Liefde
Op zaterdag 3 november zal Hans 
live in de grote zaal van de ver-
nieuwde Oude Veiling stap voor 
stap de bereiding tonen van de 
taart De Frisse Liefde. Een unie-
ke kans voor iedereen die wel-
eens een jonge meesterbakker 
van dichtbij aan het werk wil zien.
Na afloop is er gelegenheid om 
vragen te stellen aan Hans en sig-

neert hij zijn kookboek ‘Leer bak-
ken met Hans’. 

Thema Voeding
Dit evenement wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Ons Twee-
de Thuis, ESA en horeca De Oude 
Veiling. Bakken met Hans wordt 
georganiseerd in het kader van 
de bibliotheekcampagne Neder-
land Leest, met als thema Voe-
ding. De live-demonstratie op za-
terdag 3 november is van 16.00 
tot 18.00 uur in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Kosten hier-
voor kosten 10 euro per stuk en 
zijn verkrijgbaar via www.debibli-
otheekamstelland.nl of via de ba-
lie in de bibliotheek en in het café 
van De Oude Veling.

Winnaar Hans Spitsbaard. 
Foto:  Emma Pijnenburg site BB.

Aandacht voor verborgen armoede
Voedselbank Aalsmeer 
op zoek naar klanten
Aalsmeer - De week van 15 tot 
20 oktober is door Voedselban-
ken Nederland uitgeroepen tot 
week van de Voedselbank. Op 
dinsdag 16 oktober is het Wereld-
voedseldag. In die week worden 
er door de Voedselbanken in Ne-
derland allerlei acties uitgezet en 
ook Voedselbank Aalsmeer laat 
zich niet onbetuigd.

Winkelinzameling
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 ok-
tober is er een inzameling bij 
de Deen supermarkt. De Voed-
selbank hanteert daarbij een 
beproefde werkwijze. Winke-
lend publiek krijgt bij de ingang 
een boodschappenlijstje aan-
geboden. Daarop staan voor-
al houdbare producten waar-
aan de Voedselbank momenteel 
de meeste behoefte heeft. Klan-
ten worden gevraagd om één of 
meer producten te kopen en bij 
de uitgang aan de vrijwilligers 
van de Voedselbank te doneren. 

Aalsmeervoorelkaar Meet-up
De Voedselbank zal zich pre-
senteren bij de bijeenkomst 
Aalsmeervoorelkaar van de Vrij-
willigerscentrale in De Oude Vei-
ling op zaterdag 13 oktober. The-
ma is ‘Helpen maakt happy’ en 
de Voedselbank heeft een aantal 
vacatures waar mensen blij van 
kunnen worden.

Scholenactie
Rond de week van de Voedsel-
bank komt ook een aantal scho-
len in actie: De Antoniusschool, 
de Zuidooster en de Graankorrel. 
Op de scholen worden door vrij-
willigers van de Voedselbank pre-
sentaties gegeven voor de kinde-
ren en de kinderen nemen voed-

sel mee van huis voor de inzame-
ling op school voor de Voedsel-
bank. 

Verborgen armoede
Op 18 oktober wilde de Voedsel-
bank graag een debatavond hou-
den rond het thema Verborgen 
Armoede. Omdat er te weinig 
belangstelling was vanuit maat-
schappelijke organisaties en po-
litieke partijen, gaat deze avond 
niet door. Maar de Voedselbank 
gaat wel door met acties op dit 
gebied. De veronderstelling is 
dat er in Aalsmeer ‘verborgen ar-
moede’ bestaat en dat er dus veel 
meer mensen volgens de nor-
men in aanmerking komen voor 
een voedselpakket, maar geen 
klant zijn. Landelijk onderzoek 
heeft ook aangetoond dat er veel 
verborgen armoede bestaat. De 
redenen dat men, hoewel men 
recht heeft, toch geen klant is bij 
de Voedselbank, zijn samen te 
vatten als niet weten, niet kun-
nen, niet willen of niet mogen. 

Enquête
Voedselbank Aalsmeer heeft het 
onderzoeken van ‘Verborgen ar-
moede’ als doel voor 2018 gefor-
muleerd. Er komt een enquête bij 
het Sociaal loket van de gemeen-
te. Er worden nieuwe flyers neer-
gelegd bij huisartsen, scholen en 
maatschappelijke organisaties. 
In die flyers zal ook worden be-
nadrukt dat de privacy van klan-
ten gewaarborgd is bij Intake en 
Uitgifte. De procedure voor toe-
lating wordt zo laagdrempelig als 
mogelijk gehouden. De Voedsel-
bank vindt dat iedereen die recht 
heeft op een voedselpakket, er 
ook één hoort te krijgen en zal 
zich daarvoor inzetten.

Uitvaartzorg De Meer
Gratis lezing ‘Hoe ga ik 
om met iemand in rouw’

Uitreiken groenbonnen 
na voortuinkeuringen
Aalsmeer - Tijdens voortuinkeu-
ringen op de Oosteinderweg, de 
Aalsmeerderweg, Hornweg en Ma-
chineweg deze zomer zijn de keur-
meesters van Groei en Bloei tot 
de conclusie gekomen dat er der-
tig tuinen ‘groenbon waardig’ zijn. 
Deze groenbonnen zijn beschik-
baar gesteld door de Gemeente en 
Groei en Bloei, afdeling Aalsmeer 
en omstreken. Donderdagavond 

18 oktober worden in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef de bon-
nen uitgereikt aan de dertig win-
naars en worden de tuinen in een 
presentatie getoond. Ook krijgen 
de tuineigenaren een foto mee 
van hun tuin. Wilt u zien aan wel-
ke tuinen de bonnen zijn toege-
kend? Kom dan ook op 18 oktober 
om 20.00 uur naar het buurthuis. 
De koffie en de entree zijn gratis. 

10-Jaar kaaswinkel in Kudelstaart
n  t t oo t n 

‘een blokje om’
Kudelstaart - Kaaswinkel ‘Een 
Blokje Om’ in het winkelcentrum 
van Kudelstaart bestaat alweer 
tien jaar en dit jubileum heeft ei-
genaresse Ineke gevierd met leu-
ke acties. 
Zo waren diverse kazen in de aan-
bieding en werd ‘Bon in de Ton’ 
gehouden. Kopers van produc-
ten uit de kaaswinkel konden hun 
kassabon met naam en telefoon-
nummer deponeren in een bus 

en maakten hiermee kans op een 
mooie fiets. Afgelopen maandag 
is de winnaar getrokken en de 
winnaar van de ‘kaasgele’ fiets is 
Wendy. 
“Wendy fietst voortaan een blok-
je om’”, grapte Ineke bij de uit-
reiking. In ieder geval is de Ku-
delstaartse bijzonder blij met 
haar nieuwe fiets, die zij vol en-
thousiasme en met vele bedank-
jes in ontvangst kwam nemen.

Vrijdag en zaterdag proosten op 25 jaar

‘Bon in de Ton’ bij jarige 
Gall & Gall Kudelstaart
Kudelstaart - Op 9 oktober 1993 
openden Wil en Bep van Lam-
meren voor het eerst de deuren 
van Slijterij en Drankhandel Van 
Lammeren in winkelcentrum Ku-
delstaart.
Een gezellig familiebedrijf waar 
veel lief en leed is gedeeld met el-
kaar en met de vele trouwe klan-
ten. Nu alweer 25 jaar verder heb-
ben Wil en Bep in de afgelopen 
jaren steeds meer stappen te-
rug genomen en het roer van de 
Gall & Gall overgedragen aan hun 
zoon Vin van Lammeren.
“Ik ben gek op dit vak! Het con-
tact met je klanten is leuk, het on-
dernemen vind ik geweldig. Echt 
geen dag is hetzelfde”, aldus Vin 
enthousiast. Voor de viering van 

het 25 jarig jubileum wordt een 
week feest gevierd bij Gall en Gall 
van Lammeren. Er zijn allerlei in-
teressanten aanbiedingen en de 
actie ‘Bon in de Ton’ wordt gehou-
den. Klanten kunnen na een aan-
koop hun kassabon met naam 
en telefoonnummer in de ton in 
de winkel deponeren en maken 
kans op een leuke prijs. Eind de-
ze week worden onder alle inge-
leverde kassabonnen vijf prach-
tige drankpakketten verloot. “En 
op vrijdag en zaterdag staat er 
voor alle klanten een lekker glaas-
je bubbels klaar om te proosten 
op nog eens 25 jaar! Wij hopen u 
nog jaren te mogen zien en advi-
seren”, zegt Vin van Lammeren tot 
slot uitnodigend.

Solex Snertrit 
met rondvaart

Kudelstaart - Op zaterdag 13 ok-
tober is de jaarlijkse Solex Snertrit 
Kudelstaart. Georganiseerd door 
de Solexvrienden uit Kudelstaart 
en De Kwakel. Dit is de laatste rit 
van 2018. Hierna gaan de mees-
te solexen in het vet. De rit gaat 
door mooie gebieden in de re-
gio. Er is een leuke onderbreking 
met een  rondvaart van één uur. 
Rondvaart Aalsmeer presenteert 
het prachtige natuurgebied in 
Aalsmeer Oost vanuit hun fraaie 
overdekte praam. Aan boord van 
de boot wordt een lunchpakket 
uitgereikt. Iedereen die een solex 
of iets dergelijks heeft kan mee-
doen. Kom gerust tussen 09.30 en 
10.30 uur naar Kudelstaart, drink 

een bak koffie en eet een koek. 
En ga mee voor een dagje gezel-
ligheid en plezier. Rond vier uur 
wordt in Kudelstaart weer afge-
rond met een borrel en een snert-
buffet. De start en de nazit is weer 
bij Joop en Ria van Leeuwen aan 
de Kudelstaartseweg 165. Voor 
informatie is Frans bereikbaar op 
nummer 06-22808708.

Duitse bieren proeven in 
Bacchus: Een mooie avond
Aalsmeer - Zaterdag 6 oktober 
werden in cultureel café Bacchus 
weer bieren geproefd. Getest zou 
nog een beter woord zijn. Vol en-
thousiasme werden de bieren be-
oordeeld op geur, kleur, schuim-
laag en smaak. Duitse bieren om 
zo wat toe te geven aan de tijd 
van de oktoberfeesten. Zo wa-
ren er ook (erg goed Nederlands 
sprekende) frauleins met vlecht-
jes in de bediening en werd er 
bratwurst met sauerkraut als tus-
sendoortje uitgedeeld.
Van de zeven bieren was er één 
zonder alcohol, de vraag was wel 
of dat dan ook bier moest he-
ten? Maar de beoordeling was 
niet slecht. Tegelijk met de Wars-
teiner alcoholvrij werd ook een 
Bitburger pils geschonken, voor 

het vergelijk. Daarna kwamen 
één voor één de zwaardere bie-
ren waarbij de het Rauchbier het 
meest uitgesproken was. Rauch-
bier is erg rokerig van smaak en in 
het Duitse plaatsje Bamberg drin-
ken ze blijkbaar niets anders. Na 
diverse bokbieren werd de proe-
verij afgesloten met een Eisbock 
van 12%. Voor de gasten was het 
daar niet mee afgelopen, maar 
juist het startsein om nog eens te-
rug te kijken op de verschillende 
bieren en nog een glaasje te be-
stellen van hun favoriet. Het bleef 
nog lang onrustig in Bacchus, ook 
omdat de speciaal voor het eve-
nement geplaatste biertafels uit-
nodigden tot het houden van 
goede gesprekken en pittige dis-
cussies. Een mooie avond
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Theaterworld Aalsmeer: “Iedere dag 
een feestje, al 25 jaar lang”
Aalsmeer - Wie van de Aalsmeer-
derweg de Middenweg oprijdt 
kan hem bijna niet missen: de 
grote clown bij de ingang van  
Theaterworld Aalsmeer. Deze 
maand viert de winkel haar 25-ja-
rig bestaan. Reden om eens te 
spreken met eigenaar Marjo de 
Vries, die de zaak in 2012 over-
nam en sindsdien leeft van feest 
naar feest. 

Is het ook echt iedere dag feest 
bij jullie? 
 Marjo: “Het is natuurlijk ook hard 
werken, maar we vinden het ie-
dere dag heel leuk om mensen 
eerst verwonderd langs de rek-
ken te zien lopen en vervolgens 
vrolijk uit het pashokje te zien ko-
men. Of mensen nu wel of geen 
zin hebben om verkleed naar een 
feest te gaan: bijna iedereen gaat 
hier met een glimlach weg. Dus 
ja, je kunt wel zeggen dat iedere 
dag een feestje is.”

Hoe zijn jullie de winkel begonnen? 
“Na jaren bij de Bloemenveiling 
te hebben gewerkt heb ik 6 jaar 
geleden de winkel overgenomen 

van Hetty Janssens. Zij is de win-
kel begonnen op de Kastanje-
laan, maar groeide uit het pand. 
Sinds 2001 zit de winkel op haar 
huidige plek aan de Middenweg.”

Wat hebben jullie de afgelopen 
jaren veranderd? 
“Het assortiment verandert na-
tuurlijk mee met wat er op dit 
moment populair is. Halloween 
wordt ieder jaar groter gevierd 
en de mode verandert natuur-
lijk, dus ook onze smokings zijn 
vernieuwd. We hebben, vanwe-
ge  de grotere vraag, de collec-
tie verkoopkleding uitgebreid en 
ook veel meer accessoires dan 
voorheen. De winkel hebben we 
overzichtelijker ingericht en alle 
accessoires en decoratie zijn nu 
door de klanten zelf te pakken. 
Direct na de overname hebben 
we een nieuwe website laten ma-
ken en 3 jaar geleden hebben we 
deze aangepast naar een web-
shop. De wensen van de klant 
veranderen ook natuurlijk: we 
hebben daarom de openingstij-
den verruimd, zodat klanten lan-
ger bij ons terecht kunnen en we 

hebben een groot deel van ons 
verkoop assortiment inmiddels 
ook op onze website staan, zodat 
mensen alvast inspiratie op kun-
nen doen voordat ze de winkel 
bezoeken.”

Wat is de drukste periode 
van het jaar? 
“Waar ik me nooit zo bewust van 
was is dat het eigenlijk het he-
le jaar feest is. Op dit moment 
zien we veel mensen die de Ok-
toberfeesten vieren en zoeken 
naar lederhose en dirndl. Hallo-
ween eind oktober, daar hebben 
we onze winkel nu al op inge-
richt. In november is er weer een 
‘Van Vlietfeest’ en daarna Sinter-
klaas, de Kerstdiners en carnaval. 
In het voorjaar en de zomer zijn er 
natuurlijk feesten, zoals De Top-
pers en de groep 8 musicals. Het 
hele jaar worden er themafeest-
jes georganiseerd. Het zijn alle-
maal momenten waarop mensen 
graag wat bijzonders aan willen 
trekken.”

Veel traditionele winkels hebben 
last van webshops en goedkope 

producten uit China, hoe 
concurreren jullie met webshops?
“Het voordeel van een winkel 
blijft natuurlijk dat je alle artike-
len kunt zien, voelen en passen. 
Meerdere feestwinkels zijn afge-
lopen jaren gestopt, waardoor 
onze klanten uit de hele regio ko-
men.  We krijgen nog iedere dag 
nieuwe klanten binnen. We heb-
ben 400 vierkante meter en hon-
derden outfits om te passen, zo-
wel voor verkoop als voor ver-
huur. Onze verhuurkostuums 
zijn kwalitatief beter dan wat je 
meestal op internet bestelt. En als 
je bij ons koopt, heb je het direct 
in je handen. Dus zeker als je last-
minute nog een outfit nodig hebt 
kan je beter bij ons langsgaan. We 
denken ook graag mee. Er zullen 
vast mensen zijn die wel eens kle-
ding bij ons passen en het vervol-
gens op internet bestellen, maar 
ik ben blij dat we ook veel klan-
ten hebben die zien dat we meer 
doen. Zijn de mouwen van een 
pak te lang? Dan korten we die 
bijvoorbeeld voor je in.”

Misschien een brutale vraag, 
maar hoeveel geld geven 
mensen uit aan een outfit? 
“Dat verschilt natuurlijk, maar 
je kunt al een outfit huren vanaf 
15 euro. En daarna kan je het zo 
gek maken als je wilt, met prui-
ken, brillen, gekleurde lenzen, 
schmink, bijpassende schoe-
nen, andere accessoires. De mo-
gelijkheden zijn echt eindeloos. 
Dat weet de Aalsmeerse Pink Sint 
ook. Die kwam bij ons binnen 
met de vraag voor een nieuw kos-
tuum. Tegen dat soort bijzondere 
opdrachten zeggen we graag ja. 
We zijn dan echt een familiebe-
drijf, want de ontwerpen van de 
Pink Sint komen van mijn doch-
ter.”

Hoe ziet het komende jaar eruit? 
“We zijn nu ook actief in Uithoorn. 
Daar zijn allerlei artikelen te koop 
bij Jouw Marktkraam in het Ou-
de Dorp. We hopen natuurlijk 
dat mensen via die winkel ook de 
weg naar Aalsmeer weten te vin-
den. Dat is denk ik het belang-
rijkst, dat ook mensen buiten de 
gemeentegrenzen de winkel ken-
nen en bij ons langs komen. En 
verder hopen we natuurlijk dat 
mensen veel feest blijven vieren, 
daar helpen we heel graag bij!”

Eerste lustrum met workshops gevierd

ZAAI Nederland komt 
goed op gang

terugkijken op de afgelopen vijf 
jaar.  “Wij zijn in Amstelveen met 
ZAAI coachtraject begonnen. 
Eerst met een coach van buiten-
af en het jaar daarop met Anja de 
Die, een ex-zaailing en inwoon-
ster van Amstelveen. Wij merkten 
dat de lokale bekendheid goed 
werkt. Er wordt makkelijker con-
tact gemaakt en gelegd. Wij heb-
ben Aalsmeer kunnen enthousi-
asmeren met ons mee te doen.”
De berichten waren zo positief 
dat de toen zittende wethou-
der Ad Verburg – ‘het was echt 
zijn kindje’ – na een jaar besloot 
een eigen groep in Aalsmeer te 
formeren. Daarbij viel direct de 
naam van Kirsten Verhoef – lo-
kaal goed bekend – zij nam de or-
ganisatie onder haar hoede. Als 
coach werd Anja aangewezen. 
Dat het programma zich blijft 
ontwikkelen bepaalt het succes 
van ZAAI. Het type ondernemers 
is in Aalsmeer niet zoveel anders 
dan in Amstelveen, Haarlemmer-
meer, Uithoorn of Diemen. Over 
de gehele lijn doen er wel wat 
meer vrouwen dan mannen mee, 
in vele verschillende branches zo-
als horeca, techniek, ICT, de auto-
branche, gezondheid en verzor-
ging en sport.  

Workshops
Voor de vier workshops kon voor-
af ingetekend worden. De keuze 
bestond uit: Big Five for Live; Fo-
tografie met je smartphone; De 
kracht van jouw netwerk; Per-
sonal Branding. Alle workshops 
werden goed bezocht. De inter-
actie was uitstekend. Er werd ge-
luisterd en er werden velen vra-
gen gesteld en beantwoord. Na 
afloop volgden er nog vele geani-
meerde gesprekken en was men 
het roerend met elkaar eens dat 
het  met al deze gratis en zinvol-
le informatie behoorlijk boffen 
is met ZAAI. “Ik heb in een kort 

tijdsbestek geleerd hoe je van ie-
mand een beter beeld kan krijgen 
en hoe je de relatie met cliënten 
beter kan onderhouden. Handi-
ge tips die goed uitvoerbaar zijn. 
Wij oordelen vaak te snel, zouden 
meer moeten vertrouwen op on-
ze intuïtie. Het sprak mij wel aan.” 
Voor een volger van de workshop 
fotografie was het zo klaar als een 
klontje. “Ik ga alle tips opvolgen.” 
Neem voor meer informatie over 
het Zaai coach-project contact op 
met Kirsten Verhoef, project orga-
nisator, via 0297 – 366182 of via 
e-mail kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Aalsmeer - Het eerste lustrum 
van ZAAI vond plaats op een wel 
zeer toepasselijke ruimte. Don-
derdag 27 september stroom-
de de Arendshoeve vol met aan-
komende en oud Zaailingen uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Diemen. Aan wet-
houder Floor Gordon uit Amstel-
veen de eer om alle aanwezigen 
welkom te heten. Haar blijdschap 
was tijdens haar speech duidelijk 
hoorbaar. “Dit is voor het eerst dat 
ZAAI Nederland bijeen komt en 
dat op een locatie die precies past 
bij het thema van vandaag.  Maar 
liefst 200 startende ondernemers 
hebben door ZAAI inspiratie op-
gedaan en kennis en elkaars ex-
pertise kunnen delen. Inmiddels 
is er een goed contact gegroeid 
tussen gevestigde en startende 
ondernemers.” De reden van ie-
ders komst waren vier workshops,  

die hier door ZAAI werden geor-
ganiseerd. Jacob van Zijverden – 
eigenaar van de Arendshoeve – 
vertelde iets over de geschiedenis 
van ‘zijn’ bijzondere florawereld. 
Van akkerbouw en veeteelt (1852) 
naar rozen (1960) vervolgens ka-
merplanten (1980) en nu 20 jaar 
deze beleving van groen en duur-
zaamheid. “Het is een ruimte die 
goed werkt voor de geest en het 
lichaam.” En zo werd het ook erva-
ren door de deelnemers.

Haydée Op ’t Veld
De taak van de wethouder zat er 
nog niet op. Grondlegger Hay-
dée op ’t Veld, werd verzocht om 
naar het boven het water zwe-
vende podium te komen om een 
mooi boeket en veel lovende 
woorden in ontvangst nemen. Zij 
werd er verlegen van. Als grond-
legger van ZAAI kan zij met trots 

‘Theo-dag’ bij Optiek 
Sijbrants & van Olst
Uithoorn - Het brillenmerk Theo 
is eigenzinnig, fris, apart, vro-
lijk, exclusief en een beetje stout. 
Voor Sijbrants & van Olst Optiek 
is het dan ook elk jaar weer een 
waar feestje om een Theo Eye-
wear dag te organiseren. 

Onder het motto ‘Kom Theo 
hoogst persoonlijk ontmoeten’ 
kunnen alle liefhebbers van dit 
eigenzinnige merk kennisma-
ken met bijna de gehele collectie. 
Omkijken, dat is niets voor Theo. 
Het Belgische merk vaart zijn ei-
gen, onafhankelijke koers en die 
is recht vooruit. Vernieuwing 
brengen in design, techniek en 
materialen, daar is Theo trots op. 
Om steeds verrassend uit de hoek 
te komen, werkt het eigen Theo 
designteam regelmatig samen 
met ander creatief talent. Bel-
gisch ontwerper James van Vos-
sel en modeontwerper Tim Van 
Steenbergen zijn alvast kind aan 
huis. Maar Theo schuwt ook het 

buitenland niet. Een collectie sa-
men met de Parijse Matali Crasset 
bleek een schot in de roos. Theo 
heeft het graag bruisend. Passie is 
de drijfveer, creativiteit de graad-
meter. Maar misschien wel de be-
langrijkste ingrediënten voor dit 
merk zijn humor en plezier. En 
dat zie je. Theo wil mensen ge-
lukkig maken! Een glimlach tove-
ren op iemands gezicht en ‘mis-
sie geslaagd’! ‘Theo loves you’, het 
is een ambitieuze leuze die hen 
er elke dag aan doet herinneren 
hoe belangrijk de drager is. Van-
daar dat Theo geen opzichtige lo-
go’s gebruikt. Een heel team van 
mannen en vrouwen zorgen er 
elke dag voor dat Theo jouw ver-
trouwen waard is. Aan het roer 
staan nu de drie zonen van Wim 
Somers, de oprichter van Theo. 
Het was hij die - samen met me-
de-opticien Patrick Hoet - Theo 
uit de grond stampte. Mik, Jan en 
Toon zien erop toe dat Theo zijn 
eigenzinnige koers behoudt, ver-

Finalist Start van het Jaar:
Wilco Hoogeveen maakt 
van Turf een belevenis!
Aalsmeer - Op 20 oktober 2017 
kreeg Wilco Hoogeveen de sleu-
tel van zijn locatie Oosteinder-
weg 287f, een toen nog totaal 
kale ruimte. Op 11 februari 2018 
startte hij met Turf. Met dit hu-
zaren stukje bewijst Wilco over 
een ongelooflijke energie en een 
brein vol geniale vrolijkheid te 
bezitten. En dat hij een geweldi-
ge behulpzame familie- en vrien-
denkring om zich heen heeft. Turf 
is een aanwinst in Aalsmeer voor 
degenen die van dynamiek, puz-
zelen en lasergamen houden!  
Wilco Hoogeveen is een ludieke, 
vindingrijke industrieel ontwer-
per. “Ieder product dat ik bedenk 
móet voor mensen een beleving 
worden.” Wat Turf betreft is hij 
daar voor 100% in geslaagd. Het 
concept dat hij heeft bedacht is 
uniek in de wereld. Wie in de 240 
vierkante meter ‘Western’ wereld 
stapt, waant zich onmiddellijk 
op een ander continent. Je wordt 
ontvangen in de ruimte ervoor, 
je bestelt een drankje, kijkt naar 
de videobeelden, zodat je een 
indruk krijg van wat je allemaal 
te wachten staat. En dan begint 
daarna het echte werk. Een sen-
satie die 70 minuten de adrenali-
ne doet stijgen. Met een cowboy-
hoed op het hoofd voel je je al 
een ander mens worden en wan-
neer je om je heen kijkt zie je het 
dorp ‘Gold Greek’ waar een bank-
gebouw is gevestigd, een sheriff 
office, een kerk, een saloon, een 
winkel en drie escape huisjes. 
Die huisjes spelen een cruciale 
rol. Om verder te kunnen spelen 
is het zaak via communicatie en 
puzzelen de sleutel van het huis 
te vinden. Dan kan de zoektocht 
naar de goudstaven beginnen. 
Wie goed kan onderhandelen, 
slim en handig is met de laser-
gun haalt misschien wel de mees-
te goudstaven binnen. Maar dat 
gaat natuurlijk niet zonder slag of 
stoot. Want kijk uit voor de vijand; 
een schietgrage gast, die niet 

over zich heen laat lopen. Ogen 
van voren en vanachter zijn nodig 
om niet het slachtoffer te worden 
van een roof. Want natuurlijk is ie-
dere deelnemer er op gebrand 
zoveel mogelijk goudstaven te 
bemachtigen, desnoods door ze 
te stelen. En hoe snel krijg je de 
brandkast open om de buit veilig 
te stellen? 

Nog maar het begin
Alles is door Wilco uitgedacht, 
ontworpen en uitgevoerd. Fami-
lie en vrienden hielpen in hun 
vrije uurtjes met zagen, timme-
ren, schuren en schilderen. Het 
interieur - zorgvuldig uitgeko-
zen en passend bij het thema - 
komt uit Kringloopwinkels en van 
Marktplaats. Nu is bedenken een 
heel belangrijke fase, maar dan 
moeten er nog vele stappen ge-
nomen worden om te eindigen 
bij het publiek. Gelukkig heeft 
Wilco over belangstelling niet te 
klagen. “Mijn familie en vrienden 
zijn goede ambassadeurs.” De 
mond tot mond reclame wijst nu 
al uit dat er meer assistentie no-
dig is. “Misschien nog wel even 
handig om te melden dat dit spel 
niet echt geschikt is voor kinde-
ren.” Wanneer je over zo’n brein 
beschikt als Wilco dan blijft de 
grootste wens nieuwe belevenis-
sen bedenken. “Turf is nog maar 
het begin”, zegt hij zelf. Voor de 
toekomst gaat het water een gro-
te rol spelen. Een boot puzzel-
tocht waarin allerlei opdrachten 
moeten worden vervuld in team 
verband staat al op de rol. En ook 
dan zal er heel veel gelachen wor-
den.
Wil je weten of Wilco Hooge-
veen de Starter van het Jaar 
wordt? Meld je dan als gast aan 
op de website van Ondernemend 
Aalsmeer om de finale avond: 
Onderneming van het Jaar op 
vrijdag 2 november in Studio’s 
Aalsmeer bij te wonen. 
Janna van Zon 

trekkend vanuit Antwerpen maar 
met een open blik op de horizon.

Korting
Om zelf te kunnen waarnemen 
hoe ‘open die blik op de horizon’ 
is, is iedereen welkom om op za-
terdag 13 oktober bij Sijbrants & 
van Olst Optiek in Uithoorn. Want 
een eigenzinnige bril van Theo 
moet je echt live gezien hebben. 
En wanneer je op 13 oktober een 
Theo-montuur met glazen koopt, 
ontvang je 10% korting op het 
aankoopbedrag, tot een maxi-
mum van 50 euro. 
En omdat Sijbrants & van Olst Op-
tiek 30 jaar bestaat, geeft ze ook 
nog eens bij aankoop van een 
tweede montuur, naar keuze, een 
paar zonneglazen op sterkte ca-
deau! (Glazen zowel enkelvoudig 
als multifocaal.) 
De medewerkers zien je graag 
aanstaande zaterdag 13 oktober 
in de winkel aan de Dorpsstraat 
32 in Uithoorn. 
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Boekenmarkt, speurtocht en zingen
Kinderboekenweek op 
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdag 3 ok-
tober konden de leerlingen van 
OBS Kudelstaart hand in hand 
met hun vriendje of vriendinne-
tje door de hoofdingang over de 
rode loper en onder mooie ver-
sierde bogen door de school bin-
nen gaan. Het leek wel de pre-
mière van een film! Maar het was 
voor de opening van de kinder-
boekenweek, die dit jaar het the-
ma ‘vriendschap’ kende. En zoals 
elk jaar begon de ochtend met 
de kinderboekenmarkt. Tiental-
len boeken lagen er te koop en 
het was voor velen moeilijk om 
een boek uit te zoeken: ze leken 
allemaal wel leuk! De rest van de 
week stonden veel lessen in het 

teken van verhalen en vriend-
schap. Nu eens niet zelf een ver-
haal schrijven, maar met z’n al-
len: ieder steeds een stukje. En 
vriendjes? Nou daar zijn er in boe-
ken meer dan genoeg van! Denk 
maar eens aan Woezel en Pip, 
Tom en Jerry, Donald en Katrien 
en Bert en Ernie. Die werden op-
gezocht bij een speurtocht in de 
omgeving. En dit leuke thema gaf 
ook aanleiding tot zingen en dan-
sen. En zelf een boek verkopen 
of kopen kon ook op de kleed-
jesmarkt. En tenslotte werd alles 
nog eens samengevat in de spe-
ciale kinderboekenweekschool-
krant. Het was weer een leuke ac-
tiviteit op de OBS in Kudelstaart! 

Les respectvol met elkaar omgaan
Massage in de klas voor 
docenten Graankorrel
Kudelstaart - Dit jaar geen slag-
roomtaart of roombotercake, op 
de ‘Dag van de leerkracht’ zijn de 
docenten van De Graankorrel in 
Kudelstaart wel heel bijzonder 
in het zonnetje gezet; een heuse 
ontspanningsmassage van hoofd, 
hals en schouders! Gewoon in de 
klas, door een echte fysiothera-
peut! Even waren de leraren wel 
verbaasd: “Wat doet die meneer 
opeens in onze klas?” Maar al snel 
werd duidelijk dat het om een 
verwen momentje ging. Dat werd 
hartelijk ontvangen. “Een enor-
me verrassing, heerlijk, ik ben he-
lemaal ontspannen.” en “Dit had 
heeel lang mogen duren.” Voor 
fysiotherapeut Menno was deze 
ochtend op De Graankorrel een 
feestje: “De docenten waren heel 
erg verrast en de leerlingen de-
den mee. Ze gingen elkaar masse-
ren of zelfs helpen met de massa-
ge voor de juf of meester! We heb-
ben gepraat over aangeraakt wor-
den, iemand aanraken en of dat 

vervelend of fijn is. Het belangrijk-
ste is dat je goed naar elkaar luis-
tert en aanvoelt of iemand het wel 
prettig vindt.” Zo kregen de leer-
lingen gelijk een les in respectvol 
met elkaar om gaan. De massage 
in de klas was een cadeautje van 
de oudervereniging voor alle lera-
ren van De Graankorrel in het ka-
der van de ‘Dag van de leerkracht’. 

Fysiotherapeut Menno masseert 
juf Marja van groep 1/2.

Voorstelling in kader Kinderboekenweek

‘Pim & Pom’ en het knal-
feest in de bibliotheek
Aalsmeer - Tot en met 14 okto-
ber is het weer Kinderboeken-
week. De Kinderboekenweek 
staat in het teken van Vriend-
schap. Vriendschap is diep veran-
kerd in de jeugdliteratuur. Echte 
vriendschap kent geen scheids-
lijn, een mooi thema voor dit jaar 
met als motto Kom erbij! De Bibli-
otheek Amstelland organiseert 
een aantal leuke activiteiten voor 
kinderen die goed passen bij dit 
thema. Aanstaande zaterdag 13 
oktober presenteert de biblio-
theek Pim & Pom en ‘Het Feeste-
lijke Fiepboek’. Een ochtend vol 

muziek en vrolijke liedjes. Hoe 
doe je dat eigenlijk, een knal-
feest geven? De twee beroem-
de poezen Pim & Pom hebben er 
hun pootjes vol aan. Als dat maar 
goed uitpakt… Aan de hand van 
een groot 3D Pop-Up boek wor-
den de kinderen meegenomen 
in de wereld van deze twee vrien-
den. De voorstelling is van 10.15 
tot 10.50 uur in Bibliotheek in de 
Marktstraat. Leeftijd 3+. Kosten: 
4 euro (leden)en 8 euro (niet-le-
den). Kaartjes via www.debiblio-
theekamstelland.nl en verkrijg-
baar in de bieb.

SV Omnia 2000 in Voorthuizen
Geslaagd turnkamp voor 
wedstrijdturnsters
Aalsmeer - In het zonnige week-
end van 28, 29 en 30 september 
gingen 43 turnsters van het wed-
strijdturnen van SV Omnia 2000 op 
turnkamp in groepsaccommoda-
tie ‘De Eik’ op Costa del Zeumeren 
in Voorthuizen. Deze 43 turnsters 
waren in de leeftijd van 7 tot en 
met 17 jaar. Geweldig mooi om te 
zien dat de turnsters van verschil-
lende groepen en zo gevarieerd in 
leeftijd en niveau zo leuk met el-
kaar om kunnen gaan. Gelukkig 

waren er ook nog acht enthousias-
te ouders mee om de organisatie 
vlekkeloos te laten verlopen. 

Oude foto’s 
Vrijdagavond werd er van een 
heerlijke Mexicaanse maaltijd ge-
noten. Na deze maaltijd en het 
corvee, dat voor sommige turn-
sters een bijzonder gebeuren 
was, werden er drie jarige meis-
jes Emily, Lotte en Nicky toege-
zongen. Ze mochten een trak-

Geboortenieuws van geitenboerderij
6 Kleintjes voor varken 
Betsie op Dierendag
Amstelland - Geboortenieuws 
op dierendag. Op geitenboerderij 
Ridammerhoeve in het Amster-
damse Bos zijn afgelopen nacht 
biggetjes geboren. Varken Bet-
sie beviel afgelopen nacht van 
zes kleintjes. De kleintjes worden 
onder een warmtelamp gehou-
den, gescheiden van hun moe-
der, maar wel direct in de buurt 
van mama Betsie. Dit omdat de 
biggetjes anders per ongeluk 
door hun moeder geplet zouden 
kunnen worden. Inmiddels zijn ze 
groot genoeg om los in het hok 
bij mama Betsie te lopen, die ove-

rigens heel lief is voor haar kids.
Foto: VTF – Vivian Tusveld

Amstelland - Wentel je op zon-
dagmiddag 21 oktober tussen 
12.00 uur en 15.00 uur in het stoe-
re leven van het Oervolkpadden-
stoelen in het Amsterdamse Bos. 
Doe stoere zaken als het maken 
van een pijl en boog en met ka-
tapulten schieten. Maak kruiden-
boter en eet het op bij je zelfge-
maakte hut. Voor kinderen van 6 
tot 12 jaar en ouders/begeleiders. 
Start is bij de balie in de Boswin-
kel. Open inloop tussen 12.00 en 
15.00 uur. Aanmelden is niet no-
dig. Kosten €5,- per kind en € 2,50 
per ouder. Of kom mee op pad 
met paddenstoelenexperts Henk 
en Jenny Breij op zondagmid-
dag 21 oktober om 14.00 uur. Ge-
start wordt met een smeuïge le-
zing over paddenstoelen. Vervol-
gens gaat de groep het Bos in en 
probeert men zo veel mogelijk 

verschillende soorten padden-
stoelen te vinden. Voor iedereen 
boven de twaalf jaar. Start is bij 
De Boswinkel. Kosten: € 5,00 per 
persoon. Aanmelden via www.
amsterdamsebos.nl, via 020-
5456100 of in De Boswinkel, Bos-
baanweg 5. Openingstijden: dins-
dag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Lezing over paddenstoelen
Oervolk voor kinderen 
in het Amsterdamse Bos

De postbode heeft het druk!
Communicatie en Triade: 
Vrienden voor het leven
Aalsmeer - De postbode heeft 
het druk op IKC Triade. De af-
gelopen week zijn er 328 brie-
ven geschreven en verstuurd! 
Als startactiviteit van het the-
ma ‘communicatie’ hebben al-
le kinderen een brief geschre-
ven aan hun penvriend of -vrien-
din van de andere locatie. Direct 
een mooie kans om elkaar al wat 
beter te leren kennen! Over een 
klein jaar is IKC Triade - momen-
teel twee afzonderlijke basisscho-
len en een kinderdagverblijf- ge-
vestigd in één gebouw. De eerste 
banden worden nu dus al aan-
gehaald. Bovendien sluit de ac-
tiviteit mooi aan bij het thema ‘ 
vriendschap’ dat tijdens de Kin-
derboekenweek centraal staat. 
Zo snijdt het mes aan meerdere 
kanten! 
Niet alleen de basisschoolleerlin-
gen communiceren deze weken 
met elkaar. Ook de kinderen van 
Solidoe werken aan het thema 
‘communicatie’. De oudste kinde-
ren brengen een bezoek aan hun 
toekomstige kleuterklas en mo-
gen de juf het hemd van het lijf 
vragen. 
De zaakvakken worden in atelier-
vorm gegeven. Tijdens de atelier-

lessen komen verschillende com-
municatiemiddelen aan bod. De 
kinderen doen op een onder-
zoekende en uitdagende manier 
kennis op over het thema, toege-
spitst op hun leeftijd en interes-
ses. Zo onderzoeken de kleuters 
bijvoorbeeld hoe dieren met el-
kaar praten. In de groepen 3 en 4 
ervaren de kinderen hoe je door 
middel van bewegen en dans 
met elkaar kunt communiceren. 
De leerlingen van de groepen 5 
en 6 duiken de geschiedenis van 
de taal in en de oudsten uit groep 
7 en 8 leren over de werking van 
het mobiele netwerk. Kortom: 
het worden weken waar nog lang 
over nagepraat zal worden!

Groepsfoto gemaakt en natuurlijk 
eindigde de hele groep in de kuil 
met de schuimrubberen blok-
ken. Bij één onderdeel mochten 
ze op de evenwichtsbalk met een 
zweefstand, handstand of een 
ander gekozen onderdeel op de 
foto. Toen de turnsters zich gin-
gen aankleden, zagen de moe-
ders hun kans. Naar turnen kij-
ken is leuk, maar zelf doen nog 
leuker. Zij probeerden wat spron-
gen op de trampolines en eindig-
den uiteindelijk ook in de valkuil 
met de schuimrubberen blokken. 

Kort, maar krachtig. De moeders 
hadden ervan genoten.  In Voort-
huizen werd het kamphuis weer 
netjes opgeruimd en rond 16.30 
uur arriveerden de auto’s bij gym-
zaal De Baccara in Aalsmeer. Daar 
werd op het plein nog een dans-
je uitgevoerd door turnsters en 
trainsters onder leiding van de 
negenjarige ‘juf’ Jet, die de be-
wegingen uitstekend voor deed. 
Turnsters, trainsters en de bege-
leidende ouders kunnen terug-
kijken op een zeer geslaagd turn-
kamp.

Overvliegen groot feest 
bij Scouting Tiflo
Aalsmeer - Zaterdag 6 oktober 
was het een groot feest bij Tiflo 
op de locatie Onder De Kerk. Het 
was het overvliegweekend. Dit 
betekent dat als je ‘te oud’ bent 
voor je speltak je gaat overvlie-
gen naar een hogere speltak. Dit 
is altijd een groot feest. In de och-
tend ben je nog bij de oude spel-
tak en rond half 12 komen alle 
ouders bijeen om een grote han-
denboog te maken. Eerst waren 
de bevers (jongens en meisjes 
van 5 tot 7 jaar) aan de beurt. On-
der groot gejuich gingen ze alle-
maal vliegen. Daarna mochten de 

kabouters (meisjes 7 tot 11 jaar) 
overvliegen. Wat was het leuk en 
wat was het mooi weer. De gid-
sen (meisjes 11 tot 16 jaar) gin-
gen gelijk erna op kamp. Met het 
wachtschip D’Artagnan gingen ze 
naar Scouting-eiland De Kluiten.
Daar hadden ze en super com-
pleet programma inclusief slapen 
op het schip. Aan alle leuke din-
gen komt een einde. Nu gaan alle 
scouts zich inzetten voor de plan-
tenbakactie op zaterdag 20 okto-
ber. Kijk voor meer informatie en/
of lid worden op www.tiflo.nl en 
op de facebookpagina.

tatie uitdelen en daarna speel-
den de turnsters een quiz, trivi-
ant. De groepjes waren qua leef-
tijd eerlijk verdeeld. De leukste 
vragen betroffen oude turnfo-
to’s waar de oudere turnsters op 
jongere leeftijd op stonden. Dit 
bracht zelfs twee moeders, Wen-
dy en Britt, op het idee om ook 
eens in hun oude fotoboeken te 
gaan snuffelen. Zij hadden vroe-
ger als lid van Gymnastiekvereni-
ging Kudelstaart ook al training 
gehad van trainster Anneke Nap. 
Na nog wat spelletjes en veel ‘ke-
ten’ keerde eindelijk de rust weer 
in ‘De Eik’.

Zaterdagochtend werd er ge-
durende drie uur getraind in de 
turnhal ‘Turn Inn’ in Amersfoort. 
Een prachtige turnhal met veel 
trainingsmogelijkheden. Heerlijk 

om eens niet de toestellen op en 
af te hoeven bouwen. Er werd ge-
traind in zes groepen onder lei-
ding van trainsters Mariët Tas, Il-
se Sandifort, Anneke Nap, Charon 
Spring in ’t Veld en Gerda Kockel-
korn. Assistent-trainster was oud-
turnster Isa Verzeilberg, die het 
turnen nog steeds een warm hart 
toe draagt. Bij één onderdeel na-
men een paar ouders beurtelings 
opnames met de tablet, zodat de 
turnsters zelf konden zien hoe ze 
een turnonderdeel uitgevoerd 
hadden. Heel leerzaam.

‘Vossenjacht’ en zwembad
’s Middags vond er een ‘Vossen-
jacht’ plaats in het winkelcen-
trum vlakbij de turnhal. Er wa-
ren bijzondere vossen bij. Naar 
de ‘Wortel’ werd het langste ge-
zocht. Die zat verstopt achter 
de supermarktkarretjes. Met het 
zonnige weer erbij werd het een 
zeer geslaagde jacht. Even in het 
kamphuis wat drinken, de zwem-
spullen ophalen en hup naar het 
zwembad in het vakantiepark 
Ackersate in Voorthuizen. Daar 
heeft iedereen zich prima ver-
maakt. De glijbaan was favoriet. 
Door het mooie weer kon er zelfs 
nog buiten gezwommen worden. 
Met een patatje en een snack er-
bij was het avondeten zo gere-
geld. De turnsters hadden zelfs 
daarna nog energie over voor de 
creatieve avond. Er werden na-
gels gelakt, tattoos aangebracht, 
gekleurd, enz. Op zondag werd er 
twee uur getraind in Amersfoort. 





20 11 oktober 2018

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
John Guldemond wint 
voor het eerst ooit
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart de eerste speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye. Er waren 34 darters 
aanwezig. John Guldemond be-
gon het seizoen uitstekend, hij 
bereikte voor het eerst ooit de 
‘grote finale’, namelijk de finale 
van het hoogste niveau (van de 
vier niveaus). De finale werd een 
burentwist, tegenstander was na-
melijk zijn buurman en trainings-
maat Martin Bax. Martin was fa-
voriet, het was zijn derde finale in 
de winnaar ronde ooit, waarvan 
hij er één wist te winnen. Toch 
won John uiterst knap de fina-
le. Hiermee werd John de 72ste 
naam op de lijst van de winnaars 
allertijden. John had geduren-
de de avond ook nog eens een 
paar mooie hoge uitgooien ge-
gooid, waarvan 150 de hoogste 
was. Toch werd deze uitgooi op 
de valreep overtroffen door Alex 
Plaisier. Met een prachtige 157 fi-
nish verzekerde Alex zich niet al-
leen van de hoogste uitgooi van 
de avond, maar besloot hij ook op 
fenomenale wijze de finale op het 
tweede niveau. Overigens bleef 
ook Martin niet met lege han-
den achter, voor de tweede keer 
op rij gooide hij een pijl raak bij 
het spel de Triple Pot. Het was al 
zijn derde rake poging ooit, een 
evenaring van de prestatie van 
Bak, die deze avond de halve fina-
le van de winnaar ronde bereikte, 

net als Robert Thoben. Er waren 
nóg twee niveaus, waarover vol-
gende week meer in deze krant. 

Volgende week vrijdag 19 okto-
ber is de volgende speelavond 
van de Poel’s Eye, met hopelijk 
weer veel nieuwe gezichten. Elke 
darter kan zonder opgave voor-
af meedoen, de Poel’s Eye is laag-
drempelig en geschikt voor al-
le niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 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.

John Guldemond (links) en Alex 
Plaisier wonnen beide een finale én 
hadden een hoge uitgooi.

2 Dorpen sportief met elkaar verbonden

RKDES voetbalt nu ook 
in Cambodja
Kudelstaart - Het voetbalseizoen 
bij RKDES is al weer een paar we-
ken op gang. Dit seizoen werd ge-
start in nieuwe wedstrijdtenues 
voor de hele jeugd van RKDES. 
Ondertussen zijn deze nieuwe te-
nues van de jeugd teams al weer 
lekker ingespeeld. 
Maar waar zijn de oude tenues 
van de RKDES jeugd eigenlijk ge-
bleven? Het bestuur kan mel-
den dat ook deze tenues inmid-
dels al zijn ingespeeld en maar 
liefst 10.000 kilometer bij RKDES 
Kudelstaart vandaan! De tenues 
zijn, samen met voetballen van 
de voetbalschool van Michael 
Buskermolen, na een lange reis 
aangekomen op een schooltje 
in Trang Village, een klein dorp-

je buiten de stad Battambang in 
centraal Cambodja. Het schooltje 
is een initiatief van een lerares. Zij 
heeft op het terrein van haar fa-
milie dit schooltje opgestart. 
De kinderen op deze school heb-
ben nu voor het eerst echte sport-
tenues! En wel met het mooie lo-
go van RKDES uit Kudelstaart! 
Een prachtige aanwinst voor de 
kinderen van deze school, die nu 
heerlijk in de rode shirts kunnen 
voetballen tussen de lessen door. 

De ‘oude’ tenues en voetballen 
hebben hiermee een mooie be-
stemming gekregen en twee klei-
ne dorpen in Nederland en Cam-
bodja op een sportieve manier 
met elkaar verbonden.

Reactie college op tv-uitzending
Oude kunstgrasveld 
naar erkende verwerker
Aalsmeer - Over de ‘kunstgras-
berg’ ging de Zembla televisie-
uitzending op woensdag 12 sep-
tember. Ingegaan werd op de 
vraag wat er in Nederland met 
oude kunstgrasvelden gebeurt. 
De uitzending schept het beeld 
dat er in Nederland problemen 
zijn met de recycling van kunst-
grasvelden. Velden worden op-
geslagen op bedrijfsterreinen en 
doorverkocht aan  particulieren 
in binnen- en buiteland. In een 
brief aan de gemeenteraad zegt 
het college van burgemeester en 
wethouders zich voor te stellen 
dat de uitzending vragen opge-
roepen heeft, omdat ook het af-
voeren van een in Aalsmeer ge-
legen kunstgrasveld aan bod 

kwam. “Bij het afvoeren van het 
kunstgrasveld in Aalsmeer is de 
richtlijn van de Vereniging Sport 
en Gemeenten (VSG) gevolgd. 
Deze richtlijn beschrijft hoe ge-
meenten oud kunstgras dienen 
af te voeren en gaat uit van be-
staande wet- en regelgeving. 
De gemeente heeft in het con-
tract met de uitvoerder opgeno-
men dat het oude kunstgras naar 
een erkende verwerkingsinrich-
ting moet worden afgevoerd. Er 
zijn twee erkende verwerkings-
inrichtingen in Nederland. Deze 
staan in Barneveld en Dongen. 
Het kunstgras is niet bij De Meer-
landen aangeboden, maar bij de 
verwerkingsinrichting in Don-
gen. De gemeente heeft een cer-
tificaat ontvangen van deze er-
kende verwerker dat zij het ou-
de kunstgras heeft ontvangen en 
geaccepteerd. De juridische ver-
antwoordelijkheid voor de ver-
werking/recycling van het oude 
kunstgras ligt nu bij de verwerker. 
De komende jaren verwachten 
wij geen kunstgrasvelden te gaan 
vervangen. Wij gaan wel onder-
zoeken of er aanvullende maat-
regelen nodig zijn bij de aanleg 
of afvoer van kunstgrasvelden in 
Aalsmeer. Wij trekken hierbij op 
met de VSG”, aldus het college in 
de brief aan alle fracties.

Aangenaam verrast over kwaliteit
Fietstocht wethouder Alink 
langs groen in Kudelstaart
Aalsmeer - Wethouder Wilma 
Alink-Scheltema met openbaar 
groen in haar portfeuille heeft 
vrijdagmorgen 5 oktober een 
fietstocht gemaakt langs verschil-
lende vormen van groenbeheer 
in Kudelstaart. In de zomer heeft 
ze dit al gedaan in Aalsmeer-Cen-
trum en in Oost. Hans Vonk van 

de Dorpsraad Kudelstaartse fiets-
te dit keer met haar mee.
De fietstocht begon bij de grond-
bank aan de Ambachtsheerweg. 
Bij de grondbank wordt grond 
opgeslagen dat vrijkomt bij voor-
beeld bouwwerkzaamheden. Bij 
het begin van het Corry Vonkpad 
stond de groep stil bij een stuk 

Handbal: Winst Dames 1 
op Bentelo en Westsite
Aalsmeer - Dames 1 van handbal-
vereniging Greenpark Aalsmeer 
speelde zaterdag 6 oktober thuis 
in De Bloemhof tegen HV Ben-
telo. Voortvarend werd gestart 
en al snel stond Aalsmeer op een 
best ruime voorsprong. Daar-
na kwam ook Bentelo op stoom 
en wist diverse keren te scoren. 
Aalsmeer echter ook, de dames 
waren niet van plan de winst uit 
handen te geven. De ruststand 
was 15-12 voor Aalsmeer.

Ook de tweede helft werd er fa-
natiek gespeeld en over en weer 
werden er doelpunten gemaakt. 
Aalsmeer wist echter vaker de 
keepster van Bentelo te passeren. 
Greenpark juichend het thuisveld 
af met 26-19 winst op HV Ben-
telo. Doelpunten-knaller voor 
Aalsmeer was deze wedstrijd Na-
die Klaver. Liefst negen keer gooi-
de zij de bal in het net van de te-
genstander. Afgelopen dinsdag 9 
oktober stonden de Dames 1 van 
Green Park Aalsmeer opnieuw op 

het ‘veld’. De eerste wedstrijd in 
de bekercompetitie van dit sei-
zoen stond op het programma. 
Op bezoek in De Bloemhof wa-
ren de meiden van Westsite uit 
Amsterdam. De wedstrijd start-
te in een hoog tempo en over en 
weer werd er gescoord. De ploe-
gen waren duidelijk aan elkaar 
gewaagd en beide teams waren 
van plan de winst binnen te ha-
len. De rust gingen de teams in 
met 15-14 voor Aalsmeer. Slechts 
1 puntje verschil, alles was nog 
mogelijk. De tweede helft start-
te de Green Park dames voort-
varend, maar ook Westsite had 
nieuwe energie opgedaan. Toch 
wist Aalsmeer een gat te slaan 
en deze winst werd niet meer uit 
handen gegeven. Eindstand: 40-
30. De dames van Westsite wer-
den met verlies terug naar Am-
sterdam gestuurd. De Dames 
van Green Park zochten juichend 
en met applaus van het publiek 
de kleedkamer op en hier is nog 
even een feestje gevierd.

Dames 1 van Greenpark in actie tegen Bentelo. Foto: www.kicksfotos.nl

Zwemcompetitie voor tieners en senioren

Goede presentaties van 
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen zondag  7 
oktober was zwembad de Water-
lelie het decor voor een deel van 
de Nationale Zwemcompetitie 
deel 1. Deelnemers vanaf 12 jaar 
lieten zich van hun beste kant 
zien. Oceanus was nog extra ver-
sterkt met twee jongere jongens 
om zo op alle onderdelen opti-
maal te kunnen presteren. En dat 
bleek bij aanvang geen overbo-
dige luxe. Kyann Elbaz bleek een 
blessure te hebben van een voet-
balwedstrijd en moest acuut ver-
vangen worden in het team. Stijn 
Kleijn kon gelijk zijn plaats inne-
men op de 4x100 meter wissel-
slag samen met Loek Boerlage, 
Jayden van der Bijl en Floris van 
der Salm. De laatste was ook spe-
ciaal de jongensploeg komen 
versterken, net als Stijn Kleijn.
Daarna was het de beurt aan de 
dames voor de 4x100 meter wis-
selslag en Pippi Achterberg, Ebba 
Vonk, Phaedra Molenwijk en Ro-
mee Veldt behaalden een prach-
tige eerste plaats. Daarna was het 
de beurt aan de senioren waar-
bij sommigen voor de eerste 
keer een prachtige tijd neerzette. 
Daarna viel Oceanus weer in de 
prijzen met Michael Masseurs. Hij 
werd prachtig tweede met een 
mooi persoonlijk record en later 
werd hij eerste op de 200 meter 
schoolslag. Vervolgens liet Flo-
ris van der Salm zien dat de vlin-
derslag voor hem gemaakt is. Hij 
werd schitterend derde op de 100 
meter vlinderslag en Loek Boerla-
ge behaalde een mooie vierde 
plaats. Voor deze laatste is de rug-
slag altijd een hoogtepunt. Op 
de 200 meter rugslag wist hij dan 
ook een mooie derde plek te be-
machtigen. 
Op de 200 meter rugslag was het 
een echt Oceanus onderonsje. 
Romee Veldt werd eerste, Ebba 
Vonk tweede en Pippi Achterberg 
eindigde op de vierde plaats. De 
grootste verrassing bleek Phae-
dra Molenwijk die haar persoon-
lijk record op deze afstand met 
27 seconden wist te verbeteren! 
Ongelooflijk. Sophie Reurings en 
Melissa Pruis zetten een prachti-
ge tijd neer ondanks dat ze deze 
afstand voor het eerst zwommen. 
De 50 meter rugslag voor de se-

nioren spetterde van het Ocea-
nus geweld. De eerste drie plaat-
sen werden bezet door Vincent 
Moolhuijsen, Ruben van Vierzen 
en Sohrab Shirzad. Ook Aage Ver-
meeren wist met zijn zesde plaats 
zijn persoonlijk record te verbete-
ren, net als Sebastian van de Born 
en Bram Wesseling. En ook bij de 
100 meter schoolslag lieten de 
heren van zich horen. De eerste 
vijf plaatsen waren voor de Ocea-
nus heren: Vincent Moolhuijsen, 
Sohrab Shirzad, Ruben van Vier-
zen, Daan Sommeling en Sebas-
tian van der Born. Davey Heijs-
teeg en Bram Wesseling zetten 
nog een mooi persoonlijk record 
neer. En ook bij de 100 meter wis-
selslag leek het wel een Ocea-
nus onderonsje.  Op de 100 me-
ter schoolslag was het boven-
in ook dringen voor de Oceanus 
dames. De tweede, derde en vier-
de plaats werden bezet door Ra-
chelle de Meij, Naomi Visser en 
Nina Bellaart. Madelief Blesgraaf 
en Chloe van Parera volgen op de 
achtste en negende plek. Dani-
que Pannekoek zette op deze af-
stand een prachtig persoonlijk re-
cord neer en behaalde de tiende 
plaats. 
Ook in een andere klasse wisten 
de Oceanus bovenin te eindigen. 
Olivia Schalekamp en Anouk Hil-
gers bezetten de eerste en twee-
de plaats, maar ook Britt van der 
Linden wist een mooi persoon-
lijk record neer te zetten. De dag 
werd afgesloten met een heel 
spannende estafette met als eer-
ste de supersnelle Oceanus he-
ren. Wat een geweld is dat in het 
water. Daarna gevolgd door de 
Oceanus dames. Al met al een 
heel geslaagde middag.

Derde editie Bas Mulder 
Toernooi groot succes
Rijsenhout - Ook de derde edi-
tie van het Bas Mulder Toernooi 
is wederom een groot succes ge-
worden. Het toernooi is drie jaar 
geleden in het leven geroepen 
om de persoon te gedenken die 
zoveel voor de sport en de ge-
meenschap in Rijsenhout bete-
kend heeft. Het gemis van Bas 
Mulder is in het dorp nog steeds 
voelbaar. Het bij elkaar komen 
van zijn familie, vrienden en 
dorpsgenoten tijdens het BM-
Toernooi is inmiddels een goed 
gebruik geworden. Eén dag in de 
geest van Bas waarbij sport, acti-
viteit, plezier en lekker eten/drin-
ken bij elkaar komen. Mooie com-
binaties van tennis met leuke an-
dere spellen, zoals het dozenspel, 
vlieg hem erin en de nieuwste 
rond de tafeltennis. Met een hy-
bride organisatie (elk jaar komt er 
minimaal één persoon bij) wordt 
de continuïteit voor de volgende 
jaren gewaarborgd. 

De bijzondere en geslaagde dag 
werd afgesloten met een mooi 
warm emotioneel dankwoord 
van zijn ouders namens de fami-
lie: “Dat we nog maar vele jaren 
het plezier kunnen mixen met het 
in stand houden van de herinne-
ring aan onze Bas.”

groen dat zeer extensief (één keer 
per jaar) gemaaid wordt. Door dit 
speciale beheer is het aantal in-
secten en vogels op deze loca-
tie flink toegenomen. Een meter 
gras aan weerszijden van het pad 
wordt op verzoek van de hon-
denbezitters frequenter gemaaid. 
Het fotomomentje was bij het Ad 
Verschuerenplein waar verhoog-
de perken met vaste planten het 
plein een mooi groen aanzien ge-
ven.

Ideeën?
Wethouder Wilma Alink: “Ik vind 
Kudelstaart mooi groen en ook 
de kwaliteit van het groen heeft 

me aangenaam verrast. Het nieu-
we college gaat extra investeren 
in het wegwerken van achterstal-
lig onderhoud in het openbaar 
groen. De gemeente heeft de 
ambitie om de hele buitenruimte 
op orde te brengen en te houden. 
We willen ook graag van inwo-
ners horen wat hun visie op het 
groen is en willen weten wat ze 
zelf willen bijdragen aan de leef-
baarheid en de groenvoorzienin-
gen in hun wijk.”
Ideeën over openbaar groen of 
schade of overlast melden? Bel 
dan 0297-387575 of stuur een 
mail naar info@aalsmeer.nl.
Foto: Gemeente Aalsmeer
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Top tien in Franse klassiekers
Sterk seizoenslot van 
wielrenner Nils Eekhoff
Rijsenhout -Zet hij stappen, of 
zijn het sprongen? Na zijn twee-
de plek op het nationaal kampi-
oenschap tijdrijden in juni, blijft 
wielrenner Nils Eekhoff iedereen 
verrassen met een mooie reeks 
resultaten: achtereenvolgens ne-
gende en tiende in de Ronde van 
Groot-Brittannië, nationaal club-
kampioen met het team van De 
Volharding en vorige week don-
derdag in Frankrijk achtste in Pa-
rijs-Bourges. Afgelopen zondag 
kwam daar nog een derde plek in 
Parijs-Tours voor toptalenten on-
der 23 jaar als uitroepteken bo-
venop.
Nils Eekhoff plukt de vruchten 
van zijn stageperiode bij het prof-
team van Sunweb in augustus. In 
Parijs-Tours was de Rijsenhouter 
met drie ploeggenoten dominant 
aanwezig in de eerste groep, toen 
vijftig kilometer voor de finish de 
venijnige heuveltjes en onver-
harde stroken door de wijngaar-
den in de Loire-vallei opdoem-
den. De paden lagen bezaaid met 
scherpe stenen. Die zorgden er-
voor dat de talenten van oplei-
dingsteam Sunweb door pech de 
controle over de wedstrijd verlo-
ren. Niklas Märkl, Marc Herschi 
en Eekhoff moesten kort na el-
kaar aan de kant met een lekke 
band, maar konden na sterke in-
haalacties nog wel terugkomen 
in een eerste, tot veertien man 
gedecimeerd groepje. Twee in-

tussen ontsnapte renners bleven 
echter buiten schot. In de stra-
ten van Tours soleerde Nils Eek-
hoff vervolgens nog naar de der-
de plek. De Fries Marten Kooi-
stra werd winnaar van de race, 
de Noor Erik Resell eindigde net 
voor Eekhoff als tweede. Drie da-
gen eerder was Nils Eekhoff acht-
ste geworden in de 68ste edi-
tie van Parijs-Bourges, een prof-
klassieker van de eerste catego-
rie. De wedstrijd over een heu-
velachtig parcours, en verreden 
met veel zijwind, werd beslist in 
de sprint van een kopgroep van 
veertig renners. De Fransman Va-
lentin Madouas (FDJ) werd win-
naar, vóór Bryan Cocquart (Vital 
Concept) en Christophe Lapor-
te (Cofidis). Er waren 120 renners 
van start gegaan.

Reservelijst
Jordy Buskermolen kwam af-
gelopen vrijdag als 57ste over 
de streep van Zwevezele Koer-
se, een nationale wedstrijd voor 
beroepsrenners in België. Peter 
Schulting, ploeggenoot van Bus-
kermolen bij Team Monkey Town, 
won de wedstrijd. 
Voor Buskermolen en Eekhoff zit 
het seizoen er waarschijnlijk op. 
Beiden staan bij hun teams nog 
wel op de reservelijst voor de 
Profronde van Zeeland, die aan-
komende zaterdag 13 oktober 
wordt gehouden.

Nils Eekhoff (rechts) op het podium van Parijs Roubaix. Naast hem win-
naar Kooistra en links de Noor Resell. Foto: @Team Sunweb.

Voetbal, Eerste Klasse A, zaterdag
FC Aalsmeer wint bij 
Argon in Mijdrecht
Aalsmeer - Onder een fraai na-
jaarszonnetje heeft FC Aalsmeer 
een 1-2 zege geboekt in 
Mijdrecht bij Argon. De overwin-
ning was gezien de hele wed-
strijd verdiend. De bezoekers wa-
ren feller en vaak een stapje eer-
der bij de bal.
In de eerste helft scoorde Mar-
tin Campbell tweemaal voor de 
eersteklasser. Vooral de eerste 
was een knap staaltje vakwerk. 
Van ver buiten het zestienmeter-
gebied legde hij de bal in het le-
ge doel. De Argon-doelman was 
even daarvoor onnodig ver zijn 
doel uitgekomen om vervolgens 
ook nog de bal te missen. 
Bij Aalsmeers tweede doelpunt 
kon Campbell van dichtbij in-
schieten na opnieuw een inschat-
tingsfout van de keeper van de 

thuisclub. Kort voor rust kreeg 
Argon een strafschop en kon zo-
doende de spanning terugbren-
gen. Fennich schoot de pingel 
echter op de paal. Na rust waren 
het opnieuw de bezoekers met 
de beste kansen. Calvin Koster 
mikte een kopbal naast en ook 
Junior Tiller en Giliano Eijken trof-
fen geen doel.
Vlak voor tijd benutte Argon haar 
tweede strafschop van de dag wel 
maar de tijd was nog tekort om er 
een waar offensief uit te persen. 
Zodoende won FC Aalsmeer op-
nieuw een uitwedstrijd en gaat 
het met een drietal andere ploe-
gen aan de leiding.
Zaterdag 13 oktober komt HSV 
de Zuidvogels op bezoek in 
Aalsmeer. Aanvang: 14.30 uur.
Arno Maarse 

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 13 OKTOBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - De Zuidvogels 1 14.30 u 
F.C.A. 2 - De Zuidvogels 2 11.45 u
V.E.W. 5 - F.C.A. 3 10.00 u
Roda’23 5 - F.C.A. 4 14.30 u
Bloemendaal - FCA 35+1 15.15 u
Diemen 45+1 - FCA 45+1 14.30 u
Vrouwen
Kennemers V1 - F.C.A. V1 13.00 u
IJmuiden V2 - F.C.A. V2 12.00 u

R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – K.D.O. V1 13.00 u

S.C.W. 
Stormvogels 1 - S.C.W. 1 14.30 u
W.V.-H.E.D.W. 6 - S.C.W. 2 14.15 u

S.C.W. 3 - Zandvoort  3 14.30 u
Kennemerl. 4 - S.C.W. 4 13.30 u
S.C.W. 5 - Zandvoort  6 12.00 u
S.C.W 35+1 - Wartburgia 14.30 u
S.C.W. 45 +1 - H.F.C.  45+3 14.30 u

ZONDAG 14 OKTOBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Warmunda 1 14.00 u
Portugal A’dam 3 - F.C.A.3 12.00 u
H.Y.S. 6 - F.C.A. 4 12.00 u 
Hillegom  8 - F.C.A. 5 11.00 u 

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Graaf W 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2  - S.J.Z. 2 11.00 u
Roda’23 3 - R.K.D.E.S. 3 12.00 u
RKDES 4 - Eendracht’82 14.00 u
H.D.E.W. 12 - R.K.D.E.S. 5 13.15 u

Landelijke schaakcompetitie 2e klasse
Team 1 AAS slaat terug
Aalsmeer - Na de gevoelige ne-
derlaag in de eerste ronde heeft 
AAS in de 2e klasse landelijk hard 
toegeslagen. Op een zaterdag 
met schitterend weer zaten maar 
liefst 68 schakers in het clubhuis 
van Caissa gebogen over hun 
borden. Want Caissa 1, 2, 3 en 4 
speelden thuis waarbij Caissa 2 
en AAS 1 de degens kruisten. 
Als laatste binnen waren non 
playing captain Ben de Leur en 
FM Johannes Rudolph, dit we-
gens parkeerproblemen. Met een 
half uur achterstand op de de-
gelijke FM Rob Wittt bereikte Jo-
hannes niet veel met zwart en 
een remiseaanbod van wit(t) kon 
niet geweigerd worden. De Azen 
kwamen daarna op voorsprong 
door de soepele overwinningen 
van Jeffrey van Vliet (FM) en Jas-
per van Eijk. Daarna bracht nes-
tor Ad van den Berg AAS op een 
ruime 3,5 -0,5 voorsprong. Caissa 
deed wat terug doordat Abe Wil-

lemsma Mark Trimp geheel over-
speelde en de achterstand werd 
teruggebracht op 2 punten. De 
Azen hadden nog 1 punt nodig 
voor de overwinning. Simon en 
AJ waren moeizaam uit de ope-
ning gekomen en verdedigden 
urenlang hun stellingen. AJ kwam 
uiteindelijk in een wat beter eind-
spel terecht en Simon handhaaf-
de zich op de achterste twee rij-
en. Paul speelde weer eens een 
echte Paul-partij die doet denken 
aan de grote Anatoly Karpov. Met 
zwarte pionnen op promoveren 
gaf wit op, de overwinning was 
binnen. De jeugdige tegenstan-
der van AJ verdedigde zich goed 
en remise was het gevolg. De te-
genstander van Simon probeerde 
het nog heel lang, maar ook hier 
was remise het gevolg.
Daarna vertrokken de Azen na 
een pizzeria voor een voedzame 
en vrolijke maaltijd.
Door Ben de Leur

Zaalvoetbalcompetitie
ZABO ronde 2 zaterdag 
in Proosdijhal
Aalsmeer - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt zaterdag 
13 oktober voortgezet met de 
tweede speelronde van het nieu-
we seizoen. Na de eerste speel-
ronde wordt de ranglijst aange-
voerd door vijf teams die hun eer-
ste zaalvoetbalpartij winnend af-
sloten. De overige vijf deelne-
mers hebben nul punten uit één 
duel en wachten nog op de eer-
ste punten. Speelronde 2 vindt 
plaats in de Proosdijhal aan de 
Edisonstraat in Kudelstaart. Het 

avondje zaalvoetbal begint om 
18.35 uur met de wedstrijd Woei 
tegen International Smokers. Ver-
volgens start om 19.20 uur LEMO 
tegen Street Football Team. Om 
20.00 uur is de aftrap bij Joga Bo-
nita tegen Amsec Piller. Om 20.50 
uur Polonia Aalsmeer tegen HFC 
Haarlem en om 21.35 uur is er als 
afsluiter Football Fanatics tegen 
Green Fingers Uitzendbureau. 
Publiek heeft gratis toegang bij 
de ZABO. Kijk voor meer informa-
tie op www.zaboaalsmeer.nl.

Groot toernooi 
bij Thamen

De Kwakel - Op zaterdag 13 okto-
ber  organiseert honk- en softbal-
vereniging Thamen een groot in-
ternationaal Slowpitch Toernooi.
Slowpitch is een vorm van soft-
bal die overal in de wereld wordt 
gespeeld door sporters van alle 
leeftijden. Een groot verschil met 
fastpitch softbal is dat de pitcher 
niet dominant is in het spel en 

Voetbalwedstrijd tegen Alphen
RKDES slaat in laatste 
minuten alsnog toe!
Kudelstaart - RKDES heeft in Al-
phen aan den Rijn met 2-3 ge-
wonnen van Alphen. RKDES 
scoorde in de 90ste en 91ste mi-
nuut. Twee keer in nog geen twee 
minuten en zo ging de winst als-
nog verdient naar de Kudelstaar-
ters. RKDES startte dit keer met 
Frank Brugman als rechterspits, 
zodat Jordy Vrolijk op de bank 
moest beginnen en naar aanlei-
ding van de gele en rode kaarten 
van Daan Duizendstra, Rick Ver-
kuijl en Troy Zwanenberg moch-
ten Dennis Pronk, Robin van der 
Steeg en Brian van Weerdenburg 
in de basis starten. Al in de eerste 
minuut van de wedstrijd mocht 
Indy van Koert aanleggen voor 
een wat makkelijk gegeven straf-
schop, omdat Frank Brugman 
naar de grond zou zijn getrokken. 
Zijn schot verdween in de linker-
benedenhoek: 0-1. Zowel Alphen 
als RKDES deden hun best om er 
een aardige wedstrijd van te ma-
ken maar zeker in de eerste helft 
lukte dit maar matig. Toch kwam 
de 1-1 op het niet bestaande sco-
rebord te staan. Ditmaal wel een 
mooie splijtende pas door het 
hart van de Afas/Nieuwendijk de-
fensie en de spits van Alphen wist 
de RKDES goalie te verschalken. 
De Kudelstaarters wisten tot drie 
keer toe over de linkerkant via 
Indy van Koert door te breken, 
maar telkenmale was zijn voorzet 
niet besteed aan de RKDES voor-
mannen. Alphen kwam ook één-
maal via rechts door, maar de in-
zet van de rechterspits werd ge-
keerd. Bijna kwam RKDES  vlak 
voor rust op voorsprong maar de 
vrije trap kon net niet binnen ge-
tikt worden door Robin van der 
Steeg, ruststand daarom 1-1.
Tweede helft bleef Lennart Kok in 
de kleedkamer achter en kwam 
Maarten van Putten in de spits te 
staan, zodat Mano van Veen ach-
ter de spits kwam te spelen. Ge-
lijk twee grote kansen voor Ma-
no van Veen, de eerste inzet be-
landde op de lat en de tweede 
verdween rakelings langs de ver-
keerde kant van de paal. Na weer 
een lange blessureperiode kwam 
Roy Endhoven in de ploeg en met 
hem in het veld scheelt het toch 
een slok op een borrel zijn bele-
ving en inzet springt over op an-

dere spelers, zodat de druk op het 
vijandelijk doel nog verder werd 
opgevoerd. Toch kwam RKDES op 
een 2-1 achterstand. Na een cor-
ner van RKDES werd de bal hard 
ingeschoten door Arnaud van 
Leeuwen maar zijn inzet werd 
door een verdediger van de lijn 
gewerkt. De Kudelstaarters dach-
ten aan een handsbal, maar de 
scheidsrechter dacht daar anders 
over. Alphen wachtte de discussie 
niet af en ging er razendsnel over 
de linkerkant van door en scoor-
de de 2-1. Met nog 20 minuten 
op de klok vocht de Kudelstaart-
se brigade zich terug in de wed-
strijd en nadat eerst nog schoten 
van Maarten van Putten en Frank 
Brugman geen succes hadden en 
een schot in de kruising van Roy 
Endhoven werd afgekeurd, om-
dat er vooraf al een overtreding 
was begaan, kwam toch de 2-2 
op datzelfde niet bestaande sco-
rebord te staan. Vrije trap iets bui-
ten de zestien werd genomen 
door Brian van Weerdenburg. Zijn 
schot werd van richting veran-
derd en plofte dus in het mand-
je en dat allemaal in de 90ste mi-
nuut. Zou je zeggen toch nog 
een punt, maar daar dacht RK-
DES toch anders over. Gelijk van-
af de aftrap werden de Alpena-
ren opgejaagd. De bal belandde 
bij de net ingevallen Jordy Vrolijk 
die er als een hazewindhond van 
door ging en een harde strakke 
voorzet gaf. De bal kwam bij de 
van links naar binnen komende 
Indy van Koert, maar die knalde 
op de keeper. De terugspringen-
de bal werd hard en laag binnen 
geramd door de aanstormende 
Robin van de steeg: 2-3.  Billen 
knijpen daarna nog we,l want er 
kroop in de blessuretijd minuten 
ook wat angst in de Kudelstaart-
se ploeg. Dit leidde tot drie maal 
een vrije trap tegen, op de rand 
van het strafschopgebied. Maar 
gelukkig werd er niet meer ge-
scoord en hoppa de punten wa-
ren binnen. Een heel verschil in 1 
minuut: Het verschil op de twee-
de plaats of de achtste plaats 
staan... Komende zondag 14 ok-
tober speelt RKDES thuis aan de 
Wim Kandreef tegen Graaf Willem 
2 vanaf 14.00 uur.
Eppo

Waterpolo-competitie
Eerste punt binnen voor 
Heren 1 van Oceanus

strijd. De dames van VZV raak-
ten vermoeid en hier kon Ocea-
nus van profiteren. Eerst maak-
te Sofie nog twee doelpunten en 
daarna kreeg Noella Hond het op 
haar heupen. Met een loepzuive-
re hattrick bracht zij de stand ge-
lijk naar 8-8. In de vierde en laat-
ste periode bracht Noëlla Ocea-
nus zelfs voor het eerst op voor-
sprong. Daarna ontspon zich een 
zenuwslopend gevecht met kan-
sen over en weer. Helaas wist VZV 
als enige een halve minuut voor 
tijd nog te scoren, waardoor de 
einduitslag 9-9 werd. De dames 
van Oceanus hebben laten zien 
dat ze terug kunnen komen van 

een achterstand. Ze hebben veer-
kracht en vechtlust getoond en 
hoewel ze na de derde periode 
gehoopt hadden op meer, was 
9-9 een terechte uitslag.

Overige eindstanden:
ZVL 5 - Heren 2: 3-5
Triton Weesp 1 - Heren 3: 3-7
Heren 4 – ZV De Zaan 9: 11-2
Dames 2 – ZV De Zaan: 5-15
Oceanus o19 - DAW: 4-9
De thuiswedstrijden in zwem-
bad De Waterlelie voor zaterdag 
13 oktober: 17.15 uur: Heren 3 – 
AquaWaarD 1; 18.00 uur: Heren 
2 – ZPC Amersfoort 3; 19.00 uur: 
Heren 1 – De Treffers 1.

Aalsmeer - Heren 1 moest afge-
lopen weekend een kleine 200 ki-
lometer afleggen voor de uitwed-
strijd waterpolo in Vlissingen te-
gen ZPC De Zeeuwse Kust. Vorig 
seizoen een lastige tegenstan-
der, die erg fysiek speelt. Voor 
de heren van Oceanus altijd las-
tig om zich hier onderuit te spe-
len, maar met de goede wedstrijd 
van het weekend ervoor nog in 
gedachten, werden er toch kan-
sen gezien. DZK ging furieus van 
start en door de twee man meers 
goed uit te spelen kwamen ze op 
2-0 voorsprong. Oceanus toon-
de veerkracht en wist via Dennis 
Reijnders en Kevin Melman toch 
terug te komen tot 2-2 in de eer-
ste periode. In de tweede periode 
kreeg Oceanus meer grip op het 
spel van de tegenstander en door 
doelpunten van Fernando Mool-
huijsen, Jos Vergeer en wederom 
Kevin stond er op de helft van de 
wedstrijd zelfs een kleine voor-
sprong van 5-4 op het scorebord.
In de derde periode zette DZK 
nog een tandje bij en kwam, met 
name door veel uitsluitingen bij 
Oceanus, op een 8-7 voorsprong. 
Voor Oceanus scoorden in de-
ze periode Jos zijn tweede en Ri-
chard van de Burgt. In de laat-
ste periode kwam de tegenstan-
der zelfs op 9-7 en leek de lan-
ge reis voor niets te zijn geweest. 
Met een minuut op de klok kreeg 
Oceanus nog twee man meer si-

tuaties en door een tactische in-
greep wisten de Aalsmeerders 
deze beide in een doelpunt om te 
zetten. Jos scoorde zijn derde en 
10 seconden voor tijd wist Yoeri 
Berk een punt binnen te slepen! 
Het eerste punt van de compe-
titie is binnen en een mooie ge-
nerale voor de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen De Treffers aan-
staande zaterdag in De Waterle-
lie.

Veerkracht en vechtlust
Dames 1 van Oceanus mocht dit 
weekend thuis aantreden tegen 
dames 2 van VZV. Dit was een 
onbekende tegenstander voor 
de dames, maar vanaf het begin 
werd gelijk duidelijk dat het geen 
makkelijke wedstrijd zou wor-
den. Door een stevige pressing 
tegen wist Oceanus weinig kan-
sen te creëren. Noortje van der 
Meer wist weliswaar een straf-
worp te benutten, maar VZV leid-
de na de eerste periode met 3-1. 
In de tweede periode kwamen de 
dames van Oceanus iets meer in 
hun spel. Er waren echter ook di-
verse uitsluitingen en dus man 
meer situaties voor de tegenstan-
der. Die ging daar goed mee om 
en wist de voorsprong verder uit 
te bouwen naar 6-3 aan het ein-
de van de periode. Voor Oceanus 
scoorden Fabienne Vork en So-
fie van der Ven. De derde perio-
de was een keerpunt in de wed-

de bal met een grote boog aan-
gegooid wordt. De bal wordt als 
het ware slow gepitched. Komen-
de zaterdag is er een toernooi 
met twaalf deelnemende teams 
die uitkomen in een Men’s poule 
(met alleen heren) en een Mixed 
poule (dames en heren) en die in 
alle sportiviteit en zoals het er nu 
uitziet bij schitterend er weer een 
mooie dag van gaan maken. In-
teresse om te kijken? Er zijn van 
10.00 tot 17.00 uur de hele dag 
door wedstrijden aan de Vuurlijn 
24 in De Kwakel.
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Voetbal zondag
Wederom ongelukkige 
nederlaag FC Aalsmeer
Aalsmeer - Het zit het team van 
Marco Bragonje zeer zeker niet 
mee in deze competitie en we-
derom was er een scheidsrech-
ter voor nodig om dit te bewerk-
stellen. Een penalty geven aan Ni-
colaas Boys waarvan je kan afvra-
gen waarom en wat gebeurde 
er eigenlijk, terwijl vlak daarvoor 
een penalty aan FC Aalsmeer niet 
gegeven werd? Scheidsrechter 
Lochtenberg leverde hiermee een 
belangrijke bijdrage aan de over-
winning van Nicolaas Boys van 
1-3 op FC Aalsmeer zondag en 
ook nu weer was dat een geflat-
teerde overwinning. In het team 
van FC Aalsmeer een verandering 
ten opzichte van een week gele-
den. Bart Koopstra verving Pim 
Doeswijk onder de lat. In de 12e 
minuut de eerste kans voor Ni-
colaas Boys, maar gelukkig werd 
deze bal net naast geschoten. in 
de 20e minuut een prima aanval 
van de FC, helaas was de kopbal 
van NIck Sluys net te zacht. In de 
23e minuut een prachtige aan-
val van FC Aalsmeer via Mo Alas-
wad die de bal prima voor het 
doel bracht waar Rem Paternack 
de bal inkopte, maar keeper Tim 
Schouten reageerde zeer attent. 
FC Aalsmeer had nu echt het bes-
te van het spel en het was Jeroen 
Ezink die alleen op keeper Schou-
ten afging, maar zijn boogbal ver-
dween helaas net over de lat. Ook 
Sten Piet probeerde het van af-
stand, zijn twee vuurpijlen wer-
den door een wirwar van spelers 
geblokkeerd. Wat scheidsrechter 
Lochtenberg in het begin van de 
wedstrijd wegwuifde in het straf-
schopgebied van Nicolaas Boys 
gebeurde nu ook bij FC Aalsmeer. 
In de 30e minuut bij een zeer lich-
te overtreding was het raak en 
wees hij tot ontsteltenis van ie-
dereen naar de stip en was het 
voor Peter Burgmeijer een koud 
kunstje om de bal erin te schie-
ten: 0-1 en op dat moment onver-
diend. De ploeg van Marco Brag-
nje bleef voetballen en dicteerde 
voor een groot gedeelte de rest 

van de eerste helft. Toeschouwers 
gingen in de rust met gemengde 
gevoelens even een natje halen, 
maar ze waren wel tevreden over 
het spel, de tweede helft zal het 
vast wel goed komen.
Al in de 2e minuut in de tweede 
helft was het raak. Sten Piet werd 
geraakt op het middenveld, spe-
lers reageerden daarop behal-
ve de scheidsrechter en Niolaas 
Boys en dat betekende 0-2 door 
Roan Sasser, wederom een dom-
per. FC Aalsmeer gaf de moed 
zeker niet op en het was Jeroen 
Ezink die dicht bij een doelpunt 
was, maar zijn schot belandde op 
de paal. Ook Rem Pasternak was 
dicht bij zijn doelpunt, maar zijn 
uithaal was te zacht om enig ge-
vaar voor keeper Schouten op te 
leveren. Het spel golfde hierna op 
en neer. Er waren zowel voor Mo 
en wederom Rem kansen. Yoeri 
v.d. Schraaf werd gewisseld voor 
Bas Voortman om nog meer druk 
te geven aan de aanvallende im-
pulsen van FC Aalsmeer. Ook Ri-
chard Melman werd gewisseld 
voor Sebastiaan Huygsloot. In de 
77e minuut was het definitief ge-
daan voor Aalsmeer. Door ver-
keerd uitverdedigen kon Rocco 
Uyttewaal de trekker overhalen 
en er 0-3 van maken. In de 80e 
minuut was het Jeroen Ezink die 
de eer redde en 1-3 inschoot. FC 
Aalsmeer  probeerde nog van al-
les, Nick Sluys was meer voorin te 
vinden dan zijn op zijn positie als 
laatste man, net als Pawel Kocon, 
maar het mocht allemaal niet ba-
ten. Gelukkig stond Bart Koopstra 
als een rots in de branding, want 
door de gaten die er nu achterin 
vielen had het zo maar 1-5-of 1-6 
kunnen worden. Er is gevochten, 
het zit gewoon niet mee, maar 
supporters zijn wel tevreden over 
het veldspel en de strijdlust. Zon-
dag wederom thuis en nu tegen 
Warmunda en dan moet er echt 
punten gehaald worden om nog 
een kans te maken in deze com-
petitie. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Schaakclub Westeinder in Dorpshuis
Tumultueuze schaakronde: 
Maarten wint van Willem!
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 4 oktober werd een tumultu-
euze schaakronde in het Dorps-
huis te Kudelstaart afgewerkt. Al 
meer dan een jaar werd er op ge-
wacht en gehoopt, er is van alles 
uit de kast getrokken om koplo-
per, clubkampioen en elo-prins 
Willem Eveleens eens een keer 
jankend naar huis te sturen, maar 
helaas tot nu toe is dat nooit ge-
lukt. Slechts enkelen was het ge-
geven een voorzichtig remisetje 
los te peuteren uit Willem en in 
menig geval kwam dat omdat hij 
achterover geleund met een bier-
tje de zaak iets te licht op nam. Hij 
rechtte doorgaans echter de rug 
en sleepte er dan nog een remi-
se uit tot … donderdag 4 okto-
ber. De indeling was al even be-
kend. Willem had al enkele van 
de top van verleden jaar wegge-
poetst, maar Maarten was een 
weekje op vakantie dus die folte-

ring werd even uitgesteld. Kwart 
over 8 namen ze tegenover el-
kander plaats om er een stevige 
pot van te maken. Met een twin-
tig tal zetten werd de beroem-
de partij uit de Russische superli-
ga uit 1958 gevolgd, toen Maar-
ten pardoes zijn paard naar f4 
speelde. Het zal duidelijk zijn dat 
een paard daar niet graag staat 
en het antwoord van Willem liet 
niet lang op zich wachten. Txb7 
bam! Dat kwam aan bij Maarten, 
hij wankelde, speelde vlug wat en 
zag de toren zichzelf offeren op 
g7, maar het was een list! De dui-
velse Maarten had een truc zon-
der weerga in zijn spel gevloch-
ten. Zonder in details te vervallen 
bleek het de verliezende zet van 
Willem en net op het moment dat 
Maarten de winnende zet uitvoer-
de kwam de clubfotograaf toeval-
lig langs op dit memorabele mo-
ment voor eeuwig vast te leggen. 

Hartenjagen en klaverjassen bij FCA
Prima opkomst en hoge 
scores bij kaartavond
Aalsmeer - Een prima opkomst 
en een gezellige sfeer afgelo-
pen vrijdag bij de kaartcompeti-
tie van FC Aalsmeer. Bij zowel het 
hartenjagen als het klaverjassen 
mochten hoge scores genoteerd 
worden bij de diverse tafels. Het 
was misschien dat de eerste ron-
de even een zogenaamde kenni-
savond was om de boel weer op 
te pakken en dat is bij sommi-
ge zeker gelukt. Het klaverjassen 
is gewonnen door Miraim Cur-
dovan en Mireille Ruts met 5515 
punten. Op twee zijn Rob de Vries 
en Barry Kunst geëindigd met 
5469 punten en op plaats drie 
Corry Feenstra en Arie Brouwer 
met 5352 punten. De troostprijs 
is uitgereikt aan Kemp Reurekas 
en Rob Koers met 3593 punten. 
Bij het hartenjagen is de hoog-
ste eer en de minste punten be-

haald door Bets Romkema met 
150 punten. Op twee Martien de 
Bok met 170 punten en op drie 
Esther van der Hoorn met 177 
punten. De poedelprijs mocht 
Remco van Schijf mee naar huis 
nemen. Hij ‘verzamelde’ liefst 248 
punten. De volgende kaartavond 
is vrijdag 19 oktober in het club-
huis van FCA aan de Beethoven-
laan. Aanvang 20.15 uur, aanwe-
zig voor koffie, thee en omschrij-
ving om 20.00 uur.

Jaarlijkse surfwedstrijd op Westeinder
Windsurfer Kiran Badloe 
wint Grote Prijs Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag 7 
oktober is alweer voor de 26ste 
keer de Grote Prijs van Aalsmeer 
(GPA) georganiseerd. 69 Wind-
surfers, waaronder 13 jonger dan 
18 jaar, streden om als snelste 
drie keer de Westeinder te ron-
den. De Grote Prijs van Aalsmeer 
wordt al sinds 1993 georgani-
seerd op de Westeinderplassen 
door de 41 jarige Windsurf Club 
Aalsmeer. In verschillende klas-
ses wordt er door de surfers ge-
streden. Op klassieke windsur-
fers, kona’s, raceboards, formu-
la’s en nu ook op de nieuwste foils 
worden de ronden geraced op de 
Westeinder.  

Spektakel
Aspirant Olympisch windsur-
fer Kiran Badloe wist met zijn su-
persnelle foil ondanks de beperk-
te wind te planneren en op een 
spectaculaire manier de GPA te 
winnen door over het gehele par-
koers te vliegen. Kiran, gefelici-
teerd en heel veel succes in de 
strijd om het Olympische start-
bewijs met Dorian van Rijssel-
berghe! Bij de dames was Olym-
pisch Windsurfster Lilian de Geus 
de snelste op haar foil. Skip Bru-
ul won bij de Rookies, de wind-
surfers zonder wedstrijdervaring. 
Een fantastische prestatie om op 
jonge leeftijd al een lange baan 
race te winnen. Lokale helden als 
Ronald van der Poel, Maurice van 
Grasstek, Nick Roering waren het 
snelst op hun Formula en Race 

boards. En Patric Roelandts nam 
de beker voor de eerste plaats in 
de open klasse mee naar België. 
Door het gebrek aan wind was 
het een echte uitputtingsslag. 
Helaas wisten daardoor dit jaar 
maar weinig surfers de volledige 
3 rondes te varen.

Schitterende dag
Maar het was een schitterende 
dag met een heerlijk zonnetje, 
fleurige zeilen op het water en 
pizza slices op het surfstrand. Ook 
in 2019 wordt er weer een GPA 
georganiseerd op de eerste zon-
dag van oktober. Inclusief de wel-
bekende tombola, die elke keer 
weer zo goed gevuld wordt door 
diverse sponsoren. Zo goed dat 
elke windsurfer met een mooie 
prijs naar huis gaat. De volledi-
ge uitslag en nog veel meer foto’s 
zijn te vinden op www.wsca.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Derde comptitieavond
Veel persoonlijke records 
bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op de derde compe-
titieavond van Sjoelclub Aalsmeer 
wemelde het persoonlijke re-
cords. Wim Voorbij scoorde 1436, 
Karin Dijkstra 1404 en Wim van 
der Geest 1128. De hoogste sco-
res bleven steken op 148. Wel 
scoorde Pieter de Liefde een 128 
en Mirjam van den Berg drie keer 
een 140 in een serie van vijf bak-
ken. In de hoofdklasse was Albert 
Geleijn de beste, in de A-klasse is 
de hoogste eer behaald door Ka-
rin Dijkstra-Geleijn, in de B-klasse 
was de eerste plaats voor Pim van 
der Meer en in de C-klasse was het 
‘goud’ voor Wim van der Geest.

Bekerwedstrijd
Zaterdag 29 september was de 
eerste bekerwedstrijd van het 
seizoen in Beneden-Leeuwen. 
Bij de dames won Hettie Klei-
ne, Joke Schagen werd dertien-
de. Bij de heren was Ronald Pol-
man, de kampioen van vorig jaar, 
opnieuw de beste. Patrick Ha-
ring werd 9e, Tim van Tiem 15e 
en Wim Eijlers 37e. Cock Tukker 
zou normaal gesproken ook mee-
doen aan de bekercyclus, maar 
door een val met een gebroken 
heup als gevolg, zat dat er niet in. 
Vrijdag 5 oktober is de eerste In-
terclubavond gesjoeld in Zaan-
stad. Een slechte avond voor al-
le teams van Aalsmeer, die mis-
schien nog vermoeid waren van 
de clubavond op donderdag. 
In de A-klasse werd Aalsmeer 1 
derde met gemiddeld 126,68, 
Aalsmeer 3 vierde met gemid-
deld 125,08 en Aalsmeer 2 vijfde 
met gemiddeld 122,35. In de B-
klassiek wist Aalsmeer 4 met ge-
middeld 112,90 de tweede plaats 
veilig te stellen. Hopelijk gaat het 
op 20 oktober beter als het NK 
Teams op het programma staat in 
Barneveld.

Clubkas Campagne
Tijdens de uitreiking van de Rabo-
bank Clubkas Campagne 2018 in 
het Nederlands Transport Museum 
in Nieuw-Vennep mochten pen-
ningmeester Elisa Houweling en 
secretaris Mirjam van den Berg een 
mooie cheque in ontvangst ne-
men voor Sjoelclub Aalsmeer. Op-
vallend was dat Aalsmeer het best 
vertegenwoordigd was van alle 
kerngebieden van Rabobank Re-
gio Schiphol en hier ook de meeste 
gouden enveloppen geopend kon-
den worden.

Competitieavond
Donderdag 18 oktober is de vol-
gende competitieavond. Eerst de 
jaarvergadering en daarna nog 
tien bakken sjoelen. Om 20.00 uur 
wordt er gestart in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn 
uiteraard ook van harte welkom. 
Per avond worden er twee keer 
tien bakken gesjoeld, die meetel-
len voor de competitie. Er wordt in 
vier verschillende klassen gesjoeld, 
dus ieder op zijn of haar eigen ni-
veau. Belangstelling? Kom 18 ok-
tober naar het Dorpshuis. Vooraf 
aanmelden mag ook en dit kan via 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Mirjam  v/d Berg met de cheque van 
de Rabobank Clubkas Campagne.

Regina wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donder-
dag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma en nieuwe spelers 
zijn heel hartelijk welkom. Stap 
eens binnen, speel mee of bel 
eerst voor meer informatie naar 
mevrouw R. Pothuizen via 0297-
340776. Het klaverjassen op don-
derdag 4 oktober is gewonnen 
door Regina Geleijn met 5573 
punten, op twee Gerrit van der 
Geest met 5302 en op drie Tiny 
Buwalda met 5154 punten. Bij 
het jokeren was Gerard de Wit de-
ze week met 421 punten de bes-
te, gevolgd door Bets Teunen met 
450 punten en Trudy Knol met 
546 punten. 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 
12 oktober is er weer competi-
tie-kaarten bij buurtvereniging 
Hornmeer. Iedereen is van harte 
welkom in het buurthuis aan de  
Dreef 1. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur voor koffie, 
thee en inschrijving. Op vrijdag 
5 oktober was er een geweldige 
opkomst, elf tafels, een teken dat 
het klaverjassen zeer gewild is in 
de Hornmeer. Het koppelkaarten 
is gewonnen door Plony de Lan-
gen en Martha Zeldenthuis met 
5252 punten. Op tweel Gerard 
Presse en Frits Zeldenthuis met 
5084 punten en op drie Guda en 
Bert Kluinhaar met 5051 punten. 
De poedelprijs was voor het kop-
pel Maaike Spaargaren en Corrie 
Balder met 3445 punten.

Iedere dinsdag in ‘t Middelpunt
Avond vol verrassingen 
bij dartsclub Oosteinde
Aalsmeer - Dinsdagavond 2 ok-
tober was de opkomst matig te 
noemen, misschien mede door 
de voetbalwedstrijd Bayern te-
gen Ajax. Er is sowieso genoeg 
ruimte voor meer deelnemers. 
Dus kom gerust eens kijken op 
de dinsdagavond in buurthuis 
‘t Middelpunt. De eerste verras-
sing was dat Franklin Dolk verloor 
van zijn vader Hans. Later op de 
avond kwam Ben van Dam nog 
stralend binnenlopen : Hij was die 
dag opa geworden. Hij werd van 
alle kanten gefeliciteerd en de ba-
byverhalen kwamen los. De aan-
dacht voor het darten verslapte 
hierdoor wat, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Ben wilde nog 
wel een potje gooien en hij viel in 
voor Henk van der Stroom, maar 
de warming-up was niet voldoen-
de en hij verloor van Peter Bakker.

Het uitgooien van een leg met 
een dubbel is cruciaal bij het dar-
ten: soms worstel je beurtenlang 
met de dubbel 1 en soms gaat 
het beter: Zo gooide Franklin 81 
uit, Ben zelfs 89, maar de klapper 
kwam van Peter, hij gooide 132 
uit. Kees de Lange eindigde als 
tweede deze avond. Hij is een rus-
tige speler maar wel iemand die 
sterk uit de hoek kan komen. Op 
papier lijkt het een serieuze darts 
-competitie, maar laat u niet im-
poneren, de spelers weten zeker 
dat de beginnende darter hier 
niet buiten de boot zal vallen. Er 
ligt altijd wel een setje pijlen klaar 
om het te komen proberen. De 
kosten zijn 2,50 euro per keer. De 
zaal aan de Wilhelminastraat 55 
gaat vanaf 19.30 open en de wed-
strijden starten om 20.00 uur. Ie-
dereen vanaf 16 jaar is welkom.

Willem zag het nutteloze van ver-
dere pogingen in en drukte Maar-
ten ferm de hand, sportiviteit al-
om. Maarten nam met deze over-
winning de eerste plaats over en 
als de wereld morgen vergaat zal 
hij de laatste clubkampioen zijn. 
De kansen zijn klein... Indien u/jij 
ook eens een partijtje wil schaken, 
kom gerust eens langs op donder-
dagavond in het dorpshuis. Meer 
informatie en  uitslagen op www.
schaakclubwesteinder.nl.

De hand welke de winnende zet uit-
voerde...
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Meidenvoetbal FC Aalsmeer
Overwinning voor MO17-1 
Aalsmeer - Zaterdag 6 oktober 
speelden de FCA meiden MO17-
1 thuis tegen de meiden van Leg-
meervogels MO17-1 uit Uithoorn. 
Na 10 minuten spelen was het 
FCA aanvalster Dewi die uit een 
fraaie FCA aanval de 1-0 op het 
scorebord zette. Na dit doelpunt 
golfde het spel heen en weer met 
kansen voor beiden teams. In de 
36e minuut verraste een Leg-
meervogels aanvalster FCA keep-
ster Maud met een boogbal: 1-1. 
Dit was ook de ruststand. Na de 
rust vielen twee FCA treffers snel 
achter elkaar. Eerst was het Me-
lissa R die in de 16e minuut fraai 
binnen schoot (2-1) en in de 20e 

minuut knalde Dewi haar tweede 
treffer in de Legmeervogels tou-
wen: 3-1. Snel na dit doelpunt in-
casseerde FCA een tegentreffer. 
De rechtsbuiten van Legmeer-
vogels snelde in de 22e minuut 
langs de lijn, haar werd geen stro-
breed in de weg gelegd en zij gaf 
de FCA keepster geen schijn van 
kans: 3-2. De FCA meiden bleven 
knokken voor een goed resultaat 
en in de 40e minuut was het FCA 
linksbuiten Daisy die met een 
prachtige boogbal de Legmeer-
vogels keepster het nakijken gaf: 
4-2. Een knappe overwinning 
voor Aalsmeer!
Verslag + foto: Ruud Meijer

Schaken
Luuk neemt afstand bij 
jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - Ook vrijdagavond 5 
oktober was het een gezellige 
drukte in het AAS-honk. Voor de-
ze 5e ronde waren zelfs 20 jeug-
dige schakers naar AAS gekomen.
Het topduel van de avond was 
Luuk tegen Konrad. Konrad 
speelde de Caro-Kann verdedi-
ging, maar met de vreemde zet 
f6 verzwakte hij de koningsvleu-
gel. Luuk speelde scherp en won 
twee kwaliteiten, beide keren 
door een dubbele aanval. Daar-
na was het voor hem een kwes-
tie van afronden. Christiaan richt-
te een ware slachting aan onder 
de zwarte stukken van Kjeld en 
scoorde een snel punt. Stijn praat 
best veel tijdens de partij, maar 
lette wel beter op dan Robert. Al 

snel kwamen de witte stukken de 
zwarte stelling binnen en sloe-
gen om zich heen, opgave dus 
voor Robert en winst voor Stijn. 
Jasper speelde weer zijn geliefde 
Siciliaanse verdediging en won 
al snel van Kevin. De enige remi-
se van de avond was de partij van 
Kai en Bryan. Marien wil broer Ro-
bert inhalen en versloeg daar-
voor Niek. Sam is weer wat op de 
terugweg en pakte Pieter aan. Ru-
ne had geen medelijden met Vic-
toria en scoorde zijn eerste over-
winning. Nieuwkomer Maks ver-
loor van Rink, maar had deson-
danks een geslaagde schaak-
avond. Kijk voor alle uitslagen en 
standen op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Successen voor twirlsters 
van Omnia in Leimuiden
Aalsmeer - Zondag 7 oktober 
nam een aantal twirlsters van SV 
Omnia 2000 deel aan de twirl-
wedstrijd in Leimuiden. Als eerste 
was het de beurt aan het onder-
deel twirling 1-baton. Isa kwam 
uit in de peewee klasse en be-
haalde een mooie eerste plaatst. 
Mayke en Rianne kwamen uit in 
de preteen beginner categorie 
waarin Rianne de eerste plaats 
en Mayke de tweede plaats be-
haalde. Kirsten behaalde in de 
preteen intermediate categorie 
de tweede plaats. Rachel behaal-
de eveneens de tweede en Eve-
line de derde plaats in de juni-
or categorie. Demi en Verena vie-
len helaas net buiten een podi-
umplek.
Vervolgens was het de beurt aan 
Mayke,  Kirsten, Demi en Verena 
met het onderdeel 2-baton. In 
de preteen categorie behaalde 
Kirsten de eerste plaats en May-
ke de derde plaats. Demi haal-
de een mooie eerste plaats in 
de junior categorie. Helaas viel 
Verena niet in de prijzen. Mireil-
le liet een mooie uitvoering zien 
bij het onderdeel Super X-strut 
en werd beloond met de eerste 
plaats. Tevens behaalde ze haar 
laatste plaatsingspunten voor 

het NK voor dit nieuwe onder-
deel voor haar. ‘s Middags kwam 
het ensemble van Omnia op. Ra-
chel, Mayke en Rianne lieten een 
sprankelende uitvoering zien en 
behaalden de eerste plaats. Als 
laatste was het onderdeel dance 
twirl aan de beurt. Isa behaal-
de een mooie eerste plaats bij 
de peewees. Kirsten behaalde in 
de preteen categorie de tweede 
plaats en Mayke veroverde plek 
drie. Eveline eindigde op de eer-
ste plaats bij de junior beginners. 
Helaas viel Rachel in deze catego-
rie buiten een podiumplek. De-
mi kwam uit in junior intermedia-
te en eindige op de eerste plaats. 
Verena viel in de seniorklasse he-
laas buiten de prijzen. Met mooie 
resultaten keerden de twirlsters 
huiswaarts.

Eigen wedstrijd
Op zondag 28 oktober organi-
seert de twirlgroep van SV Om-
nia 2000 een eigen wedstrijd in 
sportcomplex koning Willem-
Alexander aan de Bennebroeker-
weg 800 in Hoofddorp. Tijdens 
deze wedstrijd komen alle twirl-
sters van SV Omnia 2000 in actie 
op de vloer. Publiek is van harte 
welkom.

1e Kwalificatiewedstrijd voor teams
Podiumplaatsen voor 
trampolinespringers
Aalsmeer - Op de eerste kwalifi-
catiewedstrijd voor teams in de 
eerste en tweede divisie hebben 
de trampolinespringers van SV 
Omnia 2000 veel mooie presta-
ties behaald. De deelnemers stre-
den in vier teams om de medail-
les. Uiteindelijk wisten acht Om-
nia-springers op het podium te 
eindigen. Fenno, Lisa en Roan be-
haalden  de eerste plaats, Sem en 

Marlies de tweede, Finn-Julien, 
Boris en Kiki een knappe derde.
Team Omnia 1-1 werd uiteinde-
lijk derde, Omnia 1-2 zesde, Om-
nia 2-1 derde en Omnia 2-2 elfde.
Alle springers gaan nu weer hard 
verder trainen voor de tweede 
kwalificatie. Daarna wordt duide-
lijk of er teams doorstromen naar 
het Nederlands Kampioenschap 
voor Teams 2019. 

Nog volop spanning bij 
Bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Met nog één zitting te 
gaan zijn er bij Bridgeclub Onder 
Ons nog plenty mogelijkheden 
zowel voor promotie als degra-
datie. Volop spanning dus en di-
verse paren die nog leven tussen 
hoop en vrees. Er waren slechts 
een viertal opmerkelijke spellen. 
In de A-lijn spel 7: 4 Schoppen ge-
doubleerd gemaakt voor een sco-
re van +790. In de A-lijn viel ook 
spel 8 op: daar werd 3 Klaver ge-
doubleerd en dat ging kwetsbaar 
-4 voor –800. 
In de B-lijn werd op spel 16 3 
Schoppen geboden, dat ging 
kwetsbaar gedoubleerd, maar 
liefst –4. Score: –1100! In de C-lijn 
viel spel 1 op. Niemand zag kans 

om de onverliesbare 7 Schoppen 
te bieden terwijl iedereen 13 sla-
gen maakte. 
Uitslag in de A-lijn: 1e Wil Stok-
man en Francoise Daudel met 
63.02%, 2e Ton Leuven en Ben van 
Herk met 59.38% en 3e Bert Huis-
kes en Hans Visser met 54.69%. In 
de B-lijn: 1e Alie van Verseveld en 
Til Eveleens met 60.42%, 2e Jaap 
en Henk Noordhoek met 59.58% 
en 3e Jan en Jelly Breetvelt met 
55.42%. En dan de uitschieter in 
de C-lijn: met grote rode stip op 
de eerste plaats: Jassie Klicks en 
Annie Visser met 68.33%, 2e Sima 
Visser en Lia Huiskes met 56.77% 
en 3e Nico Tas en Hennie Jooren 
met 53.65%.

Tafeltenniscompetitie
Zeges voor Bloemenlust 
teams twee en drie
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kreeg 
in de Bloemhof koploper Tezano 
’96 2 op bezoek en moest genoe-
gen nemen met een 2-8 neder-
laag. Ed Couwenberg en Johan 
Berk zorgden voor de twee pun-
ten door dezelfde tegenstander 
te verslaan. De grote uitslag was 
wel geflatteerd, want in diver-
se partijen ging het gelijk op en 
met een beetje meer geluk had 
het 4-6 of zelfs 5-5 kunnen zijn. 
Bart Spaargaren verloor diver-
se games met minimaal verschil, 
zoals 11-13 en zelfs 15-17. En het 
dubbelspel werd door Ed en Jo-
han na een 2-0 voorsprong helaas 
met 9-11 in de beslissende vijfde 
game nipt verloren. Het dichtst 
bij een extra punt was Ed in zijn 
partij tegen de sterkste tegen-
stander, waarin hij zich in een wa-
re thriller pas in extremis gewon-
nen gaf (11-9, 11-7, 9-11, 9-11, 10-
12). Bloemenlust 2 boekte een 
4-6 overwinning uit bij JOVO 7. 
Dirk Biesheuvel en Jan Spaarga-
ren waren goed voor twee enkel-

spelzeges en wonnen samen ook 
overtuigend het dubbelspel. Phi-
lippe Monnier wist een opponent 
te verslaan. Een tegenstander 
bleek voor alle drie te sterk, hoe-
wel Dirk nog wel een vijfde game 
afdwong. Met deze krappe zege 
behoudt Bloemenlust 2 de twee-
de plaats, maar wordt op de hie-
len gezeten door Rijsenhout 2.
Bloemenlust 3 won thuis met 7-3 
van The Victory 7. Horst Krassen, 
Peter Velleman en Irene Gerrits-
ma wonnen alle drie 2 enkelspel-
partijen en Peter en Horst won-
nen het dubbelspel makkelijk in 
drie games. Peter verloor zijn eer-
ste enkelspelpartij in vijf games 
met 6-11 in de laatste game en 
Irene Gerritsma verloor haar laat-
ste wedstrijd tegen dezelfde te-
genstander met 12-14 in de vijf-
de game, waarmee die speler van 
de bezoekers ongeslagen bleef. 
Met deze duidelijke overwinning 
houdt Bloemenlust 3 concurrent 
The Victory 7 ruim achter zich en 
blijft uit de gevarenzone.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een ge-
zellige avond klaverjassen? Ie-
dereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels 
op de woensdagavond in het 

Dorpshuis te Kudelstaart. De 
aanvan gis 20.00 uur. Op 3 okto-
ber is het klaverjassen gewon-
nen door Jan Ramp met 5707 
punten. Piet van Klaveren werd 
tweede met 5447 punten en 
Bert Kluinhaar derde met 5368 
punten. De poedelprijs was de-
ze week voor Ton Schouten met 
3679 punten.

Rivierenvlucht en Kroondomein Het Loo

Laatste Dakota vluchten 
van dit seizoen
Schiphol-Oost - De komende 
weekenden maakt de Koninklij-
ke DC-3 Dakota haar laatste rond-
vluchten van het seizoen 2018. 
Een unieke gelegenheid om nog 
dit jaar te vliegen in het  nationaal 
erfgoed en het eerste officiële re-
geringsvliegtuig. Belangstellen-
den kunnen voor een bijdrage in 
de kosten nog meevliegen op de 
volgende vluchten:
Zaterdag 13 oktober vertrekt de 
PBA om 12.30 uur vanaf Schip-
hol Oost voor een rondvlucht 
van dertig minuten over de 
Noord-Hollandse steden Haar-
lem en IJmuiden en via de Zaan-
se Molens en Amsterdam terug 
naar Schiphol. Zondag 14 okto-
ber staat om 13.00 uur de Rivie-
renroute op het programma: een 
vlucht van zestig minuten vanaf 
Schiphol Oost over het Land van 
Maas en Waal en de steden Woer-
den, Dordrecht, Zaltbommel, Gel-
dermalsen en Vianen. Het week-
end van 20 en 21 oktober is de 
PBA te gast op Rotterdam The 
Hague Airport. Zaterdag wordt 
om 11.30 uur dertig minuten bo-
ven Rotterdam en omgeving ge-
vlogen en om 13.30 uur vertrekt 
de DC-3 voor een vlucht van zes-
tig minuten over de Deltawerken. 

Een vlucht die een prachtig uit-
zicht op Zeeland biedt.
Zondag is Kinderdijk en de Bies-
bosch vanuit de lucht te bewon-
deren tijdens een zestig minu-
ten durende rondvlucht om 13.00 
uur.
Het vliegseizoen 2018 wordt zon-
dag 28 oktober afgesloten met 
twee rondvluchten vanaf Lely-
stad Airport. Om 11.00 uur wordt  
45 minuten gevlogen over de 
Hanzesteden Kampen, Zwolle, 
Hattem, Deventer en Harderwijk. 
En de laatste vlucht vertrekt om 
13.00 uur waarbij in dertig minu-
ten Kroondomein Het Loo van-
uit de lucht te bewonderen is. Dit 
jaar nog een keer vliegen in de 
unieke historische DC-3 Dakota? 
Bekijk de mogelijkheden op onze 
site www.dutchdakota.nl.

Gastspreker topkok Ron Blaauw
Lionsclubs: Voor 3e keer 
‘De Slag om Aalsmeer’
Aalsmeer - Voor de derde ach-
tereenvolgende keer organiseren 
de twee Aalsmeerse Lionsclubs 
het slimme en gezellige bedrij-
venspel ‘De Slag om Aalsmeer’. 
Gezien het geweldige succes van 
de afgelopen twee jaren zal dit 
spel op woensdag 14 november 
wederom worden georganiseerd. 
Bij dit avondvullende bedrij-
venspel ligt de nadruk op samen-
werking, kennis en gezelligheid. 
De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt ge-
speeld door teams van vijf perso-
nen. 

Teamspel
Een team kan samengesteld wor-
den uit medewerkers van bedrij-
ven, verenigingen, organisaties, 
etc. Zo deden vorig jaar teams 
mee van onder andere Loogman, 
Gouwerok, Hoekwater, Soep 
Aalsmeer, Historische Tuin, VVD/
CDA, Multi Supplies en Van der 
Drift Bouw. Natuurlijk kunnen be-
drijven ook gasten trakteren op 
een geheel verzorgde avond. Er 
is plaats voor ongeveer 20 teams, 
voldoende gelegenheid dus om 
andere mensen te ontmoeten tij-
dens de borrel, het buffet of na af-
loop. 
Het bedrijvenspel zelf vergt de 
nodige concentratie: iedere 4 mi-
nuten luidt de bel voor een nieu-
we vraag. In totaal 20 vragen op 
allerlei gebied en natuurlijk ook 
specifiek Aalsmeerse vragen. 
Maar je hoeft beslist geen ‘Ein-

stein’ te zijn om te winnen. Het 
best presterende team ontvangt 
de wisseltrofee en natuurlijk ook 
eeuwige roem!

Ron Blaauw over zijn passies
Voorafgaand aan het spel is er 
een heerlijk buffet en na afloop is 
er tijd voor ontspanning. De be-
kende topkok Ron Blaauw ver-
telt dan over zijn twee grote pas-
sies koken en SOS Kinderdorpen. 
“Eén op de tien kinderen wereld-
wijd groeit op zonder ouders of 
dreigt deze zorg te verliezen. Er is 
dus nog veel meer hulp nodig. Ik 
hoop echt bij te dragen aan een 
betere wereld. Daarom steun ik 
SOS Kinderdorpen.”

Twee goede doelen
Inclusief deelname aan het spel, 
buffet, drankjes en de lezing be-
dragen de kosten per team van 
vijf personen 555 euro. De ‘Slag 
om Aalsmeer’ vindt dit jaar plaats 
in gebouw de Rietpluim aan Zon-
nedauwlaan 65 in Kudelstaart. 
Het programma start om 17.30 
uur. De netto opbrengst van de-
ze avond gaat naar SOS Kinder-
dorpen en het hieraan gerela-
teerde lokale doel; Kinderboer-
derij Aalsmeer. Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij. Kijk voor meer in-
formatie en het inschrijfformu-
lier op: www.lionsclubaalsmeer-
ophelia.nl of stuur een mail naar 
Quinten Bunschoten: deslago-
maalsmeer@gmail.com.








