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Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL
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Aalsmeer: Omg. Oosteinderweg (190 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Inclusief eindejaars-kaartjes

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Vrijdagavond 2 november

Feestelijke Finale Verkiezing 
Ondernemer en Starter van het Jaar

Meer informatie en aanmelden als bezoeker via:

www.ondernemendaalsmeer.nl
(zie ook de advertentie verderop in deze krant)

fi els e s as ges eld me  mmissa is an de ning

als eer n  o fi cieel o  oe  
naar een nie e b r e eester

De nieuwe burgemeester moet 
zichtbaar aanspreekbaar en aan-
wezig zijn, verbindend, daad-
krachtig en standvastig. En hij of 
zij moet zich bovenal Aalsmeer-
der (gaan) voelen. De vacature 
werd afgelopen maandag 15 ok-
tober in een extra raadsvergade-
ring besproken met de Commis-
saris van de Koning, de heer Jo-
han Remkes. Hij complimenteer-
de de gemeenteraad en de wet-
houders met de brede totstand-
koming van deze profi elschets.

Bestuurlijke ervaring
Hij had nog wel enkele vragen. 
Over de bestuurlijke ervaring on-
der andere. Dient dit te zijn in 
een openbaar bestuur of mag dit 
ook ervaring in het bedrijfsleven 
zijn? Ambtelijke ervaring vindt 
Aalsmeer vooral belangrijk, me-
de omdat de nieuwe burgemees-
ter de portefeuille Financiën toe-
bedeeld krijgt. Of/of vindt de ge-
meenteraad oké, maar en/en is 
een (grote) pré. Aalsmeer zoekt 
een burgemeester voor meerde-

re jaren, die waakt voor zelfstan-
digheid van de gemeente.

Licht aansteken in kippenhok
En dit laatste heeft natuurlijk alles 
te maken met de notitie op per-
soonlijke noot van waarnemend 
burgemeester Bas Eenhoorn van 
Amstelveen, die opperde te ko-
men tot een gezamenlijke ge-
meente Amstelland met Amstel-
veen, Aalsmeer, Uithoorn en Ou-
der-Amstel. De notitie heeft in 
Aalsmeer (en in Ouder-Amstel en 
Amstelveen zelf ) voor veel com-
motie gezorgd en kan, aldus Re-
né Martijn (voorzitter van de ver-
trouwenscommissie), schade ge-
ven met betrekking tot de sol-
licitatieprocedure. Commissaris 
van de Koning Remkes zei de on-
begrip te begrijpen, maar grote 
schade vond hij zwaar overtrok-
ken. “Ik vind het een beetje het 
licht aansteken in het kippenhok. 
Niets meer over zeggen. Gene-
reert alleen maar extra aandacht.” 
Volgens Remkes staat het ieder-
een vrij om een eigen, persoon-

lijke weerspiegeling te geven. 
Hij benadrukte nogmaals het ei-
gen initiatief van Eenhoorn en 
zei het best zinnig te vinden om 
eens een discussie te voeren over 
waar de gemeenten over tien jaar 
staan, zonder daar op korte ter-
mijn consequenties aan te ver-
binden.

Vacature nu open
Even voor negen uur in de avond 
is de profi elschets met algemene 
stemmen aangenomen. De vaca-
ture gaat nu gepubliceerd wor-
den in de Staatscourant en on-
der andere op de websites van 
de Rijksoverheid, de provincie 
Noord-Holland en de gemeen-
te. Aalsmeer is dus nu offi  cieel 
op zoek naar een nieuwe burge-
meester. Johan Remkes zei te ho-
pen dat het proces zal leiden tot 
het installeren van de nieuwe bur-
gemeester rond medio april 2019. 
De extra vergadering in de raad-
zaal vond plaats onder voorzitter-
schap van Ronald Fransen (Groen-
Links) en werd bijgewoond door 
een handjevol belangstellenden, 
maar dit zegt natuurlijk niets. De 
bijeenkomst kan ook gevolgd 
worden via de website van de ge-
meente en op dit ‘kanaal’ is maan-
dagavond vast massaal afge-
stemd in Aalsmeer... Achteraf te-
rugkijken kan ook nog hoor!

racties ritisch o er reno atie en 
nie bo  oor atletie ereni in
Aalsmeer - De renovatie van het 
sportcomplex in de Sportlaan 43 
stond afgelopen dinsdag op de 
agenda van de commissie Maat-
schappij en Bestuur. Er ligt een 
voorstel van het college van bur-
gemeester en wethouders om de 
atletiekbaan te renoveren, nieu-
we douche- en kleedruimten te 
bouwen en het bestaande club-
gebouw van de Atletiekvereni-
ging te slopen, zodat het moge-
lijk wordt voor All Out om uit te 
breiden met twee tennisbanen. 

“Pech onderweg”
Eind juni 2016 was al gekozen 
voor renovatie, maar bij uitwer-
king van de plannen bleek dat 
er meer geld nodig is dan het 
toen beschikbaar gestelde kre-
diet van 920.000 euro. “Pech on-
derweg”, aldus de wethouder in 
een korte omschrijving, om overi-

gens daarna uitgebreid uit te leg-
gen hoe de vertraging tot stand 
is gekomen en hoe het komt dat 
er liefst 512.500 euro meer no-
dig is. Uit onderzoek is gebleken 
dat zowel de boven- als de on-
derlaag van de atletiekbaan vol-
ledig verwijderd moeten worden 
en opnieuw, met nieuwe draina-
ge, moet worden aangelegd, er 
is gekozen voor een (duurzame-
re) toplaag, de verouderde bui-
tenverlichting wordt aangepakt 
en de sloopkosten blijken hoger 
dan geraamd. Dat het plan iets 
meer dan twee jaar stil gelegen 
heeft, ligt volgens de wethou-
der aan het projectmanagement, 
tijd die nodig was om te onder-
zoeken of eventuele samenwer-
king of een fusie met een ande-
re atletiekclub mogelijk is en be-
stuurlijke besluitvorming (verkie-
zingen tussendoor). Het nieuwe 

college ziet toekomst voor de at-
letieksport in Aalsmeer en heeft 
de renovatie weer opgepakt. Een 
warm pleidooi vooraf hield Re-
né Spitteler, voorzitter van AVA 
met zo’n 300 leden en de vereni-
ging is heel regelmatig gastheer 
voor vele scholen en activiteiten. 
Hij werd gesterkt door een grote 
groep atleten die in hun rood met 
groene clubkleding plaatsgeno-
men hadden op de publieke tri-
bune. De huidige atletiekbaan is 
aangelegd in 1985 en eigenlijk nu 
volledig afgeschreven. Zo zitten 
er gaten in de baan en brokkelt 
de toplaag af. 

Acties voor clubgebouw
De vereniging gaat, volgens de al 
eerder gemaakte afspraak met de 
gemeente, zelf zorgdragen voor 
de bouw van een nieuw club-
gebouw. Hiervoor is bedrag no-

dig van 250.000 euro. Van dit be-
drag staat al 100.000 euro gere-
serveerd, de overige 150.000 eu-
ro hoopt de vereniging met acties 
en subsidie van derden bijeen te 
vergaren. 

Parkeergelegenheid
De fracties hadden nog vele (kri-
tische) vragen, onder andere over 
de fi nanciën, maar vooral wer-
den zorgen uitgesproken over 
het parkeren. De buitenruimte, 
waaronder het parkeerterrein, 
maakt geen onderdeel uit van 
het plan tot renovatie. Wethou-

der Robbert-Jan van Duijn gaf 
aan dat er gekeken is naar de hui-
dige parkeergelegenheid en vol-
gens de parkeernorm is er vol-
doende ruimte. De fracties za-
gen hierin wel een mogelijk pro-
bleem, mede omdat door de aan-
leg van twee tennisbanen er par-
keerruimte afgesnoept wordt. 
Het onderwerp krijgt een vervolg, 
op donderdag 8 november wordt 
in commissieverband opnieuw 
gesproken over de renovatie van 
het sportcomplex en uiteindelijk 
klinkt ja of nee in de raadsverga-
dering in december.

een el  na 
er oo  ca era

Kudelstaart - Bij de politie is mel-
ding gedaan over oplichting via 
internet. Een inwoner bood een 
camera aan en hier toonde een 
persoon interesse in. Middels be-
taling via een app werd de koop 
gesloten. De camera ging mee 
met de nieuwe eigenaar, maar de 
inwoner wacht nog altijd op zijn 
geld. Het geld is niet gestort op 
zijn rekening. Er is geknoeid met 
de manier van betalen. De poli-
tie raadt aan bij verkoop alert te 
blijven en pas tot overdracht over 
te gaan tot het afgesproken be-
drag ook daadwerkelijk op de re-
kening staat. Kijk bij contante be-
taling goed naar de echtheid van 
de biljetten!

echt artij na 
eestje

Aalsmeer - Rond vier in de nacht 
van zaterdag 13 op zondag 14 ok-
tober kreeg de politie een mel-
ding over een massale vecht-
partij op de Zwarteweg. Na een 
Pools feest was een groep bezoe-
kers met elkaar op de vuist ge-
gaan. Agenten troff en twee ge-
wonde mannen aan, een 33-jari-
ge zonder vaste woon- of verblijf-
plaats en een 18-jarige uit Velsen. 
De een bleek een gebroken neus 
te hebben, de ander had een snee 
in zijn hoofd. De oorzaak van de 
ruzie is onbekend gebleven. Nie-
mand van de betrokkenen wilde 
aangifte doen. Er is overigens al-
leen met de vuisten gevochten, 
er zijn geen wapens aangetroff en.

Naar 
ie enh is na 

al artij
Aalsmeer - Op woensdag 10 
oktober even over half twaalf 
in de avond heeft een eenzij-
dig ongeval plaatsgevonden 
op het fi etspad naast de Leg-
meerdijk, ter hoogte van de 
veiling. Een wielrenner zou 
zijn gevallen. De hulpdien-
sten troff en op de grond een 
man aan met een behoorlij-
ke wond in zijn gezicht. Mo-
gelijk is de 49-jarige Amstel-
vener gevallen na een epilep-
tische aanval. Bij behandeling 
in de ambulance kreeg hij op-
nieuw een aanval. De man is 
gestabiliseerd en vervoerd 
naar een ziekenhuis. De ver-
wonding was een grote snee 
onder zijn oog. De man reed 
op een fi ets met motor.

Aalsmeer - De profi elschets voor de nieuwe burgemeester van 
Aalsmeer is opgesteld door de gemeenteraad in samenspraak 
met inwoners en na gesprekken met regionale collega’s. En er zijn 
nogal wat eisen waar deze eerste burger (man/vrouw) aan dient 
te voldoen. Hij of zij dient te zorgen voor de openbare orde en 
veiligheid in alle wijken en kernen en zich te richten op alle in-
woners.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.700

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Bingo bij de Zonnebloem
Aalsmeer - Zaterdag 13 oktober 
heeft de Zonnebloem Aalsmeer 
weer een leuke middag verzorgd 
in het Parochiehuis. Ruim 60 deel-
nemers en zo’n 15 vrijwilligers 
hebben deelgenomen aan de 
bingo, die geheel mogelijk werd 
gemaakt door de RIKI stichting. 
Onder de deelnemers waren er 
een behoorlijk aantal fanatieke-
lingen, dit kwam mede door de 
leuke prijzen die waren uitge-
zocht en door Rob die met veel 
enthousiasme de nummers om-
riep en samen met Julia de bord-
jes controleerde. Tevens dank aan 
Paul, die iedereen voorzag van 
een drankje en een hapje. Aan het 

einde van de middag ging een ie-
der met een of meerder prijzen 
naar huis en wordt teruggekeken 
op een geslaagde middag.

Sinterklaasmiddag
Zaterdag 1 december staat de 
Zonnebloem Sinterklaasmiddag 
weer op het programma en de 
komende maanden zullen de vrij-
willigers weer een groot deel van 
haar gasten bezoeken.
Meer weten over de Zonnebloem 
of aanmelden als gast of vrijwil-
liger? Neem dan contact op met 
Jos ( voorzitter) via 06-25448638 
of stuur een mail naar: jos.van.
der.laan@outlook.com.

Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
A.C.N. Geertsema uit Lisse, gez. 
dienst met CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering met N. Kuiper en 
koor SDG in Kloosterhof. Zon-
dag om 9.30u. Eucharistievie-
ring m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. en woensdag 19u. Poolse 
dienst met Krzysztof in Karmel-
kerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russisch-

orthodoxe dienst: Heilige Ma-
ria van Egypte Kerk. Zaterdag 
17.30u. Avondgebed. Zondag 
10u. Goddelijke Liturgie Roe-
meens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Petru

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. H. Schipper uit Dordrecht. 

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. 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.

 
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Ton Nap, ABC 
Delft.

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. 
M. Hogenbirk en 16.30u. met 
ds. A.C.N. Geertsema (in Licht-
baken). Oppasdienst kinde-
ren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u 

Dienst met br. Gabe Hoe-
kema. Collecte: Ouderenwerk. 
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. Dienst. Voor-
ganger: ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
A.J. Fraanje uit Drachten. Orga-
nist: R. van Delft. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. A.F. Troost uit Er-
melo. Organist: Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Christiaan van 
der Wolf. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

 Zondag 21 oktober

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Op 22 okto-
ber om 20u. met br. Frank Ou-
weneel.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 30 okto-
ber met Peter Slagter over Te-
kenen in het Johannes Evange-
lie.

Collecte voor kinderen met een handicap

NSGK zoekt vrijwilligers in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - NSGK, de Nederland-
se Stichting voor het Gehandi-
capte Kind, houdt van 12 tot en 
met 17 november haar landelijke 
collecte. Duizenden vrijwilligers 
gaan dan op pad om geld in te 
zamelen voor kinderen met een 
handicap. De stichting zoekt nog 
helpende handen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Helpt u/jij mee? Met 
een paar uur van uw tijd kunt u 
een belangrijke bijdrage leveren.

Volwaardig leven
Met de opbrengst van de collec-
te steunt NSGK kinderen en jon-
geren met een handicap. Zij wil-
len graag spelen, naar school en 
sporten, net als andere kinderen. 
En als ze ouder worden willen ze 
ook uitgaan, op zichzelf wonen 
en een baan vinden, zoals ieder-
een. Met wat extra aanpassingen 
en begeleiding is er heel veel mo-
gelijk. NSGK helpt bijvoorbeeld 
met aangepaste speelplaatsen. 
Zodat ze met hun beperking toch 
gewoon mee kunnen doen.

Meehelpen
Collecteert u mee voor kinderen 
met een handicap? Het kost maar 
een paar uur en u kunt binnen de 
collecteweek zelf een tijdstip uit-
zoeken dat u schikt. En misschien 
hebt u vrienden of familieleden 
die ook mee willen doen? Hoe 
meer collectanten, hoe meer NS-

GK kan doen voor kinderen met 
een handicap! Voor aanmelding 
of informatie kan contact opge-
nomen worden met Ton Harte, 
Ophelialaan 197, bereikbaar via: 
a.g.n.harte@gmail.com en 06-
53263531.

Vrijwilligers en donateurs
NSGK komt al ruim 68 jaar op 
voor kinderen en jongeren met 
een handicap in Nederland. Jaar-
lijks ondersteunt de stichting pro-
jecten waarmee duizenden kin-
deren en jongeren worden gehol-
pen. Dat kan dankzij vrijwilligers 
en donateurs, want NSGK is onaf-
hankelijk en ontvangt geen sub-
sidie. NSGK is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. Dit garandeert 
dat ze op een verantwoorde ma-
nier omgaat met de giften die zij 
ontvangt. 
Voor meer informatie kan ook de 
website bezocht worden: www.
nsgk.nl.

Oost-Inn: Inloop, quilten 
en literaire avond
Aalsmeer - Op woensdag 24 ok-
tober van 9.30 tot 11.30 uur is 
er inloop en ontmoeting bij de 
Oost-Inn. Tevens kan meegedaan 
worden met quilten. ’s Avonds is 
er van 19.30 tot 21.30 uur de li-
teraire avond. Het boek ‘De schil-
der en het meisje’ van Margriet 

de Moor wordt besproken. Dit is 
een historische roman over Rem-
brandt van Rijn. Op 3 mei 1664 
wordt een achttienjarig meisje 
publiekelijk gewurgd op de Dam 
in Amsterdam. Margriet de Moor 
vertelt het spannende verhaal 
van Elsje Christiaens, een meisje 
uit Jutland dat in een barre winter 
besluit per boot naar Amsterdam 
te reizen. Daardoorheen loopt 
het verhaal van Rembrandt en 
diens verdriet over zijn gestorven 
vrouw. In een lichte stijl beschrijft 
De Moor hoe gebeurtenissen uit 
het leven van de schilder met de 
lotgevallen van het meisje ver-
strengeld raken. Belangstellen-
den zijn welkom in de Oost-Inn 
in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of 
kijk op de website www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Workshop 
‘sieraad vilten’ 

bij de Werkschuit
Aalsmeer - Bij de Werkschuit 
start bij voldoende belangstel-
ling een workshop sieraad vilten. 
Docent is Marnell van Zoelen en 
zij geeft les op donderdag 25 ok-
tober van 13.30 tot 16.00 uur of 
vrijdag 26 oktober  van 19.30 tot 
22.00 uur. Deelnemen aan deze 
workshop? Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar: stich-
tingdewerkschuitaalsmeer@out-
look.com. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
docente Marnell van Zoelen via 
06- 10744441. De workshop gaat 
door met zes of meer deelnemers.

Cadeau: 3D-model van de watertoren
Jubileumboek WV Aalsmeer 
voor burgemeester Nobel
Aalsmeer - Watersport Vereniging 
Aalsmeer vierde dit jaar haar 75 ja-
rig-bestaan met tal van festivitei-
ten. Op 6 oktober vond de fees-
telijke afsluiting van het vaarsei-
zoen plaats. Traditioneel ging de 
verenigingswimpel omlaag. Daar-
na ontving burgemeester Jeroen 
Nobel het eerste exemplaar van 
het jubileumboek. Dit boek heet 
Watersportvereniging Aalsmeer, 
1943-2018, Parel aan de Poel, en 
geeft een inkijkje in de vereniging 
door de jaren heen. Burgemees-
ter Nobel sprak zijn waardering uit 
voor de vele enthousiaste vrijwil-
ligers bij de watersportvereniging 
en gaf hen een 3D-model van de 
Aalsmeerse watertoren. 

Eigen vloot
Watersport vereniging Aalsmeer 
werd op 19 maart 1943 opge-
richt en is in haar 75-jarig bestaan 
uitgegroeid tot een grote, actie-
ve vereniging met een prachti-
ge haven, eigen parkeerterrei-
nen, een grote botenkraan, club-
huis en jeugdhonk en veel nieu-
we steigers. De vereniging heeft 
inmiddels een leuke eigen vloot 
en organiseert tal van activitei-
ten op het water, zoals jeugdzei-
len volgens het landelijk erkende 
CWO-systeem en zeilwedstrijden 
in samenwerking met Westeinder 
Zeilwedstrijden. 

Koppeltoernooi 
bij Sjoelclub

Rijsenhout - Op één van de 
warmste zaterdagen in oktober is 
in Rijsenhout het jaarlijks terugke-
rende koppeltoernooi gehouden. 
Ondanks de warmte was er veel 
animo om op de openingsdag van 
het koppelseizoen een zo goed 
mogelijke score te behalen. Uit 
de eindstand kwam wel naar vo-
ren dat er in de verschillende klas-
sen weinig verschil in de top voor-
kwam. Klasse A is gewonnen door 
Tim van Tiem met Petra Houwe-
ling, gemiddeld 119.16. Op twee 
Albert Gelein met Tiny Amsing, 
gemiddeld 117,80. In klasse B wis-
ten Karin Dijkstra en Sjaak Siebe-
ling het best te scoren, gemiddeld 
99.96 en plaats twee was voor Ma-
ria en John de Vries met gemid-
deld 99.44. In klasse C waren Lizet-
te Pronk en Mary van Tiem onver-
slaanbaar, gemiddeld 92.12. Ge-
volgd door Elly en Gert Lanser met 
gemiddeld 92.0. In klasse D was 
de hoogste eer voor Wim en Hen-
ny van Breukelen met gemiddeld 
85.40. Op twee Tony Bey en Bep 
van Lierop met gemiddeld 83.28. 
Na nog een geweldige verloting 
geschonken door de sponsoren, 
ging iedereen met een voldaan 
gevoel weer huiswaarts.
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18 OKTOBER

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

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

 Bockbiertocht bij zes horeca-
zaken in het Centrum van 20 
tot 00u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

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

 

19 OKTOBER
 Najaarstentoonstel l ingen 

in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg. Open: vrijdag 
tot en met zondag van 10 tot 
17u.

 Presentatie ‘Wat gebeurde er 
ooit in Kudelstaart’ in Dorps-
huis van 19.30 tot 22.15u.

 Koppelaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Dreef 1 vanaf 20u.

 Worshipavond met Jason Up-
ton bij Levend Evangelie Ge-
meente in Aalsmeerderbrug 
vanaf 20u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijving 
sluit om 20u.

20 OKTOBER
 Postzegel(ruil)beurs met vei-

ling in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat van 9.30 tot 15u.

 Plantenbakken-actie scou-
ting Tiflo in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Start vanaf 9.30u.

 Najaarsbingo in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 
13.30u.

 Opening expositie Erik de 
Jong en Boris Paval Conen in 
het Oude Raadhuis, Dorps-
straat om 16u. Tot en met 2 
december. Open: donderdag 
t/m zondag van 14 tot 17u.

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

  Blueslegende James Harman 
in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 21u.

21 OKTOBER
 Snuffelen aan Amsterdam van 

toen met Gerard Voortallen in 
Dorpshuis Kudelstaart. Aan-
vang: 14u.

 Concert David Olney (USA) in 
De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15u.

 Tribute aan Pearl Jam in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

 Workshop stoken en li-
keur maken in het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer vanaf 19.30u.

22 OKTOBER
  Mantelzorg spreekuur in ge-

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

Clematisstraat, 13.30-16.30u.
  Sport- en spelinstuif voor 

jeugd 4-12jr in Proosdijhal Ku-
delstaart van 9.30 tot 12u.

  Bridgen bij het Rondje in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 19.30u.

  Monteeravond bij Videoclub 
Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

  Speelavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

23 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.

 Koffie en sjoelen voor oude-
ren in De Spil, Kudelstaart van 
10 tot 12u.

 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.

 Workshop kaarten maken in 
wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16u.

 Wijkoverleg Hornmeer over 
Hornmeerpark en Waterfront 
in buurthuis, Dreef, 20 tot 22u.

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

24 OKTOBER
 Inloop Oost-Inn van 9.30 tot 

11.30u. in De Mikado, Cathari-
na Amalialaan.

 Hulp bij gebruik mobiel en ta-
blet in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart van 9.30 tot 
11.30u.

 Sport- en spelinstuif voor 
jeugd 4-12jr. in sportcentrum 
De Waterlelie, Dreef van 9.30 
tot 12u.

 Bijbelse vossenjacht. Start 
10u. bij Ontmoetingskerk, Rij-
senhout.

 Koffie 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.

 Meezingmiddag met Amster-
damse Meiden in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 15u.

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

24 OKTOBER
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Ouderensoos in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Soos in wijkcentrum Voor El-
kaer Kudelstaart,14 tot 16u. 
Bloemschikken 14.30 tot 16u.

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 
19.30u.

 Meezingen met smartlappen-
koor Denk aan de Buren in 
Bacchus, Gerberastrat van 20 
tot 22u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Cajons  ‘Stagg’ 
€ 169,-

Stemapparaat  
‘Boston’  €12,95

Ukelele  ‘Stagg’ 
€ 69,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels!

NIEUW:

TIP:NIEUW:

AANBIEDING:

Dance Classics Show en livemuziek
Muzikale activiteiten 
voor elk wat wils
Aalsmeer - De keuze aan muzi-
kale activiteiten was reuze afge-
lopen zaterdag 13 oktober. Het 
grootste feest was de Dance Clas-
sics Show in The Beach met Kees 
Markman, Marcel Wilkes en Jan 
de Groot. In drie dagen, in een 
rustig tempo aldus de dj’s, was 
het indoorcentrum omgetoverd 
tot discozaal in jaren tachtig stijl. 
In de ontvangstruimte wanden 
met cassettebandjes, in de zaal 
langs de muren allemaal plaat-
jes uit de jaren tachtig en negen-
tig. En vinyl was ook het enige 
wat deze avond op de draaitafels 
ging. “Alleen maar plaatjes met 
mogelijk af en toen een kraakje”, 
vertelden Kees en Marcel. 
Aan het plafond diverse discobol-
len en de inmiddels bekende ku-
bussen waren weer opgehangen. 
Dat er altijd veel aandacht aan 
de aankleding wordt geschon-
ken, weten de trouwe bezoekers 
inmiddels, net als dat de drie dj’s 
garant staan voor een spette-

rende disco-avond met beken-
de hits van toen. Al ver voor aan-
vang was de grote dansshow dan 
ook uitverkocht. Aan de oproep 
om vooral op de fiets te komen, 
was goed gehoor gegeven. Het 
gaf een lange sliert fietsers op de 
Oosteinderweg. De vele bezoe-
kers hebben, naar zeggen, (weer) 
een geweldige avond gehad en 
Kees, Marcel en Jan zelf ook.

Jazz, pop en country
Van heel andere aard waren de 
live-optredens in Bacchus en 
in Joppe zaterdagavond. In het 
knusse culturele café in de Gerbe-
rastraat werden de bezoekers ge-
trakteerd op swingende jazz van 
het Tettero Kwartet en in het ca-
fé in de Weteringstraat verzorgde 
de band Gigs een heerlijk optre-
den met pop-, country- en folk-
muziek. Het was weer voor elk 
wat wils in het altijd bruisende 
Aalsmeer!
Foto: www.kicksfotos.nl

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 passe-
ren de revue. De voorstelling 
ontstond toen Gerard werd ge-
vraagd om met een aantal ver-
halen een bijdrage te leveren aan 

een typisch Amsterdamse mid-
dag. Afgewisseld door het beken-
de Zeedijkkoor werd dit optre-
den een groot succes. Wat als een 
eenmalig optreden was bedoeld, 
werd op verzoek van een aantal 
aanwezigen uitgebouwd tot een 
vertelvoorstelling met beeld en 
muziek, waarin Amsterdam op 
een luchtige manier van verschil-
lende kanten wordt belicht. De 
voorstelling is in het Dorpshuis 
van Kudelstaart, duurt circa twee-
maal 50 minuten met een pau-
ze en begint om 14.00 uur. Kaar-
ten à 9 euro inclusief een drankje 
in de pauze of na afloop, zijn een 
half uur voor aanvang verkrijg-
baar aan de zaal of zijn te reser-
veren via g.voortallen@caiway.nl. 
Website: www.snuffelenaanam-
sterdam.nl/amsterdam. 

Vanavond Bockbiertocht 
bij horeca in Centrum
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 18 oktober, is het weer tijd 
voor de jaarlijkse Bockbiertocht 
in het Centrum. Dit jaar presen-
teren maar liefst zes deelnemen-
de horecazaken zes verschillen-
de bokbieren met zes passen-
de hapjes. De Bokbiertocht is 
van 20.00 tot 00.00 uur en vindt 
plaats bij de cafés de Praam (Zijd-
straat) en Joppe (Weteringstraat) 
en de restaurants Het Wapen van 
Aalsmeer (Dorpsstraat), De Oude 
Veiling (Marktstraat), De Jonge 

Heertjes (Raadhuisplein) en In de 
Zotte Wilg (Uiterweg). 
Een stempelkaart kost 20 euro en 
hiervoor krijgen de deelnemers 
zes verschillende bockbiertjes 
met een bijpassend hapje. Per 
horecazaak kan met de stempel-
kaart één bockbiertje geproefd 
worden. Kaarten zijn te koop bij 
alle deelnemende horecazaken 
zodat je kunt starten waar je wilt. 
Kijk voor alle informatie op www.
meeraalsmeer.nl of volg Meer 
Aalsmeer via Facebook. 

Snuffelen aan Amsterdam met Gerard
Op reis door de hoofdstad

Zondagmiddag 21 oktober concert
David Olney in Aalsmeer
Aalsmeer - De inmiddels 68-jari-
ge David Olney is een graag ge-
ziene gast op de Nederlandse po-
dia. In 1994 bracht SCR al ‘Live 
In Holland’ uit. Een prachtig al-
bum. David Olney staat al vele 
jaren hoog aangeschreven in de 
toonaangevende muziekbladen 
in Amerika en is terug te vinden 
boven in de lijst van ‘De 50 Bes-
te Singer-songwiters van de We-
reld.’ Zijn oeuvre is gigantisch en 
kwalitatief hoogstaand. Zijn lied-
jes kenmerken zich vaak door een 
bijzondere invalshoek. Zijn nieu-
we CD ‘On This Side or the Other’ 
staat in het teken van mensen die 
met name door politieke en eco-
nomische redenen van elkaar 

worden gescheiden door muren 
en andere obstakels. In Ameri-
ka wordt deze productie door de 
vakliteratuur, mede vanwege de 
actualiteit van dit onderwerp ho-
gelijk gewaardeerd. 
Ook zijn DVD-CD met veel van 
zijn klassiekers, die hij met z’n 
toenmalige meester gitarist Ser-
gio Webb in 2015 in De Oude Vei-
ling op nam zal verkrijgbaar zijn. 
David wordt in De Oude Veiling 
in de Marktstraat welkom gehe-
ten, samen met zijn vaste bassist 
Daniel Seymour, op zondag 21 
oktober. Het middagconcert be-
gint om 15.00 uur. Kaarten zijn te 
reserveren via scr@pietergroen-
veld.com

KCA Cabaretavond
Benjamin v/d Velden met 
‘Ik Ben’ in Bacchus
Aalsmeer - KCA organiseert op 
zaterdag 27 oktober weer een ca-
baretavond in cultureel café Bac-
chus. Dit keer is het podium voor 
Benjamin van de Velden met ‘Ik 
Ben’. Benjamin is een jonge, ta-
lentvolle kleinkunstenaar en ca-
baretier, die dit jaar is gestart met 
een landelijk theatertournee van 
ruim veertig shows. Benjamin 
studeerde afgelopen mei af aan 
het Conservatorium te Haarlem. 
In 2016 won hij de juryprijs tij-
dens het Griffioen/zuidplein Ca-
baretfestival. “Ik hoop een voor-
stelling te maken vol met mu-

ziek, humor en ontroering. Dicht-
bij de maatschappij, de wereld 
en mijzelf. Want dat ben je na-
tuurlijk vooral: jezelf, Wij zijn en 
Ik Ben”, aldus de toetsenist, pia-
nodocent, kunstenaar en caba-
retier. Zijn programma ‘Ik Ben’ op 
zaterdag 27 oktober begint om 
21.00 uur in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. De en-
tree bedraagt 12.50 euro. Kaarten 
voor deze voorstelling zijn te re-
serveren via www.cultureelcafe-
bacchus.nl of telefonisch te be-
stellenvia 0297-342657 (na 18.00 
uur).

Zaterdag en zondag livemuziek
Blueslegende (USA) en 
Pearl Jam in The Shack
Oude Meer - Voor ieder wat wils 
in The Shack aankomende za-
terdag 20 en zondag 21 okto-
ber: Blueslegende James Harman 
(USA) en een waanzinnige Pearl 
Jam Tribute. Zaterdag 20 oktober 
mag The Shack James Harman 
verwelkomen. Enorm trots zijn 
Rian en Berry Kok dat deze top-
muzikant, met zijn onnavolgbare 
mondharmonicaspel én zijn ge-
weldige begeleidingsband ‘Shak-
edown Tim & The Rhythm Re-
vue’ zaterdagavond op hun podi-
um staan. De inmiddels 72-jarige 
James Harman is ‘the real deal’. Hij 
is één van de laatste rechtstreek-
se links met de eerste generatie 
bluesartiesten. Hierover kan de-
ze master storyteller vaak heel 
boeiend en soms ook grappig uit 
de hoek komen. Sinds 1962 nam 
hij 33 albums op, won hij talloze 
awards, tourde hij in 29 landen. 

Eerbetoon door Pearl Jamming
Zondag 21 oktober een eerbe-
toon aan Pearl Jam in The Shack.
Pearl Jamming is de naam van 
de band die je zal verrassen met 
hun eerbetoon aan deze enorm 
populaire band. Pearl Jamming 
brengt een energieke live show 
en is inmiddels een geoliede ma-
chine die over je heen dendert, 
met hoogstaande solo’s, een rete-
strakke ritmesectie en een cha-
rismatische frontman. Urenlang 

heeft de band gespendeerd aan 
het bestuderen van de albums en 
liveopnames van Pearl Jam om 
de band tot in het kleinste detail 
te kunnen vangen. Deze vlekke-
loze muzikale uitvoering samen 
met de authentieke banduit-
straling maken deze act tot de 
meest nauwkeurige benadering 
van Pearl Jam. Naast de grote hits 
uit de jaren negentig zoals ‘Alive’ 
‘Black’ en ‘Jeremy’ speelt Pearl 
Jamming ook het betere nieuwe 
werk van de laatste jaren en zijn 
ook nummers als ‘Sirens’ en ‘Just 
Breathe’ aan het repertoire toe-
gevoegd Het is voor de Pearl Jam 
liefhebber een ‘must’ om deze act 
een keer live aan het werk te heb-
ben gezien. 

Jamsessie
Iedereen die zijn/haar talent wil 
delen met een enthousiast pu-
bliek is meer dan welkom op vrij-
dagavond 26 oktober. Dan orga-
niseert The Shack een jamsessie 
voor muzikanten. 
The Shack is geopend op zater-
dag 20 oktober vanaf 20.00 uur. 
Aanvang James Harman & Band 
is om 21.00 uur. Entree 15 euro. 
Zondag 21 oktober is The Shack 
open vanaf 15.00 uur. Aanvang 
Pearl Jamming is om 16.00 uur, 
entree 10 euro. Kijk voor alle in-
fo op www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 







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.

GEMEENTE AALSMEER  VERLENING 
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DEMPEN VAN EEN 
SLOOT  OOSTEINDERWEG 331333 AALSMEER 
Z2017/004257

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een 
omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van het 
dempen van een watergang op het perceel Oosteinderweg 
331-333 te Aalsmeer. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer Z-2017/004257. De gemeenteraad heeft in zijn vergade-
ring van 27 september 2018 de verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven.

Locatie
Het projectgebied is gelegen achter de bebouwing van de 
Oosteinderweg 333 te Aalsmeer. Het projectgebied ligt in een 
tuinkwekerij en de te dempen watergang bevindt zich tussen 
twee percelen.

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 19 oktober voor 6 we-
ken, dus t/m 29 november 2018 op de volgende wijzen voor 
een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale 
bestemmingsplannen);

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur, 
donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-
12.30 uur);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B04xE-VG01

Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die 
tegen het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze hebben inge-
diend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder 
een zienswijze in te dienen beroep instellen. Beroep tegen de 
omgevingsvergunning kan worden ingediend bij de recht-
bank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Beroep indienen kan voor burgers ook digi-
taal via https://loket.rechtspraak.nl/. 
Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het 
besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorzie-
ning aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- Machineweg kavel 4, Sectie B nr. 9577 (Z18-003590), het 

bouwen van een woning. Toelichting: in de omschrijving 
van de aanvraag stond ook het aanleggen van een in- en 
uitrit vermeld. Voor deze inrit is echter eerder al een ver-
gunning verleend, dus dit onderdeel wordt in deze ver-
gunningsaanvraag niet meer meegenomen.

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.
- Baccarastraat 5, 1431 RN (Z18-009431), het uitbreiden van 

bestaande woning
- Stommeerweg 63, 1431 ET (Z18-009444), het plaatsen van 

een hekwerk als perceelafscheiding 
- Dotterbloemweg 5, 1433 WC (Z18-009494), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde op het dak
- Alexiastraat 3, 1432 HL (Z18-009598), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde woning
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z18-009616), het plaatsen 

van doorzichtige platen in de overkapping
- Oosteinderweg 303, 1432 AW (Z18-009640), het kappen 

van een beukenboom 
- Beatrixstraat 49, 1432 HD (Z18-009671), het kappen van 

een boom in de voortuin
- Nabij Uiterweg 108 sectie H perceel 4289 (Z18-009743), 

het vervangen van de Aardbeienbrug

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mercuriusstraat 38, 1431 XD (Z18-005967), het afwijken 

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.

Officiële Mededelingen
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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

van het bestemmingsplan t.b.v. logies respectievelijk ka-
mergewijze verhuur

- Machineweg 293, 1432 ES (Z18-006203), 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:
- Emmastraat 1A, 1432 EW (Z18-003456), het uitbreiden van 

het bestaande bouwwerk. Verzonden: 09-10-2018

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 79, 1431 AC (Z18-006808), het vervangen van 

een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand 
woonhuis. Verzonden: 19-10-2018. De aanvraag, de ont-
werpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 19 oktober gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie bouwen van het gemeentehuis.

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:
- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69, 1431 ET (Z18-004059), het 

wijzigen van bestaande vergunning Z-2016/02471. Ver-
zonden: 03-10-2018

- Uiterweg 27, 1431 AA (Z18-006036), het realiseren van on-
derheide betonnen buitenvloeren t.b.v. parkeer- rangeer-
terrein en opslag van boten op het terrein van de jachtha-
ven. Verzonden: 09-10-2018

- Uiterweg 401 ws1, 401 ws 2 en 401 ws3, 1431 AM (Z18-
004109), het plaatsen van 3 nieuwe woonarken. Verzon-
den: 10-10-2018

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.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Wiesenekker D.P. 26-10-1984 08-10-2018

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & 
VERGUNNINGEN

Op donderdag 25 oktober 2018 en dinsdag 30 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.

CONTROLEER UW PLATTE DAK

Heeft u een plat dak? Controleer dan regelmatig of het water 
op uw dak goed wordt afgevoerd. De herfst en winter komen 
er aan. Dan kan er veel regen en sneeuw vallen. Uit onderzoek 
door het ministerie van VROM blijkt dat er niet altijd een goede 
berekening voor waterbalast op daken is gemaakt. Jaarlijks be-
zwijken 10 tot 20 platte daken in Nederland, omdat het dak 
niet berekend is op de hoeveelheid regenwaterwater die erop 
valt. Het dak buigt dan door en kan uiteindelijk instorten. De 
gemeente Aalsmeer adviseert inwoners en bedrijven hun plat-
te daken regelmatig te controleren. Zorg ervoor dat er geen 
mos, algengroei, plassen en bladeren op het dak liggen of dat 
de afvoeren verstopt zitten. Ook is het raadzaam uw platte dak 
periodiek te laten nakijken op gebreken en lekkages. Op www.
aalsmeer.nl vindt u het rapport van het ministerie van VROM 
met een risicoanalyse.

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 tel. 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 

Vervolg op volgende blz.



Aalsmeer - Meindert van der 
Zwaard viert donderdagavond 
zijn 4-jarig jubileum bij ‘Aalsmeer 
by Night’. In 2011 begonnen Ri-
nus en Sandra met het program-
ma ‘Aalsmeer by Night’, wat Mein-
dert van der Zwaard in 2014 over-
nam. Reden voor een feestje dus. 
Meindert gaat donderdag ver-
der met het derde deel van Octo-
ber Eighties en draait de leukste 
en opmerkelijkste muziek uit het 
tijdperk 1980 tot 1989. De vaste 
programma-items – ‘De Neder-
landse Top 10’ (22.30 uur) en ‘Oud 
& Nieuw’ (rond 22.50 uur) – gaan 
even buiten dit thema om. Sug-
gesties en verzoeknummers uit 
de jaren tachtig zijn altijd van har-
te welkom. Bel gerust tijdens de 
uitzending: 0297-325858, of volg 
‘Aalsmeer by Night’ op Facebook.

‘Blikopener Radio’ 
Het vaste presentatieteam van 
het nieuwe programma ‘Blik-
opener Radio’ bestaat uit drie 
Aalsmeerse ondernemers: Anna 
Maria Mantel-Giannattasio (Puur 
Events), Esther Gons (NEXT) en 

Lennart Bader (RadioPush). Sa-
men verwonderen, inspireren 
en duiden zij de technologische 
wereld om ons heen. Hoe veran-
dert technologie ons leven? Wat 
brengt het ons nu en in de toe-
komst? Wat zijn de belangrijke 
ontwikkelingen, nieuwe apps en 
apparaten? Wat is de impact er-
van? De drie leggen het in norma-
le taal uit en spreken interessan-
te gasten en experts over uiteen-
lopende onderwerpen. ‘Blikope-
ner Radio’ wordt iedere maandag 
tussen 18.00 en 19.00 uur uitge-
zonden op Radio Aalsmeer en is 
de opvolger van ‘Uur van Puur’.  
Radio Aalsmeer is 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. Elke dag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en in-
teressante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van fijne 
non-stop muziek. Uitzending ge-
mist? Surf naar radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist. Ook te volgen 
op Twitter en Facebook.

Nieuw bij Radio Aalsmeer ‘Blikopener Radio’ met v.l.n.r. Esther Gons, Len-
nart Bader en Anna Maria Giannattasio. Foto: Arjen Vos.

Feestje bij Radio Aalsmeer
4 Jaar ‘Aalsmeer by Night’ 
met Meindert v/d Zwaard

Met veiling en tentoonstelling
Grote postzegelbeurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 20 oktober 
gaan de deuren van Het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat om 
09.30 uur open voor alle post-
zegelverzamelaars en ruilers. De 
entree is gratis. Heerlijk snuffe-
len in de ruim 120 nieuwe stock-
boeken met daarin duizenden ze-
gels voor slechts 5 eurocent per 
stuk is mogelijk. Neem gerust ei-
gen stockboek(en) met dubbe-
le zegels mee om te ruilen, ook 
dat kan hier. Van de vele ruilta-

fels wordt dan ook dankbaar ge-
bruik gemaakt. Cor van Meurs 
zal deze zaterdag een gedeelte 
van zijn verzameling over ‘Vogels’ 
tentoonstellen. Verder kan geke-
ken worden in de kavels die in de 
veiling van oktober niet zijn ver-
kocht en die dan alsnog te koop 
zijn op de ruilbeurs. Met diver-
se topstukken en mooie zegels. 
Uiteraard is er ook weer een ver-
loting met vele prachte ‘levende’ 
prijzen. De beurs duurt tot 15.00 

O�ciële Mededelingen
18 oktober 2018

- Oosteinderweg 539 a, 1432 BK (Z18-007111), het legalise-
ren van een reeds geplaatste dakkapel aan de zijkant van 
het gebouw. Verzonden: 11-10-2018. Toelichting: in de be-
kendmaking van de aanvraag is vermeld dat het gaat om 
een woning maar gedurende het vergunningsproces is dit 
gewijzigd naar “overige gebruiksfuncties”.

- Eiland Westeinderplassen, kadastraal bekend perceel H 
1877 (Z18-008996), het plaatsen van een huisje op een 
recreatie-eiland. Verzonden: 11-10-2018. 

- 6 lokaties binnen de gemeente Aalsmeer, (Z18-007471), 
het vervangen/vernieuwen van vijf vrije aanplakzuilen en 
het plaatsen van een nieuwe aanplakzuil op het Praam-
plein. Toelichting: de omschrijving van het project is tij-
dens het vergunningsproces gewijzigd. In de aanvraag 
werd gesproken over zes vrije aanplakzuilen. Het betreft 
echter het vervangen/vernieuwen van 5 vrije aanplakzui-
len en 1 nieuwe. Verzonden: 12-10-2018

Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunningen zijn verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunningen kunt u bezwaar maken. Hoe 
u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Uiterweg 401 ws1, 1431 AM (Z18-009355), het plaatsen 

van een nieuwe woonark. Verzonden: 10-10-2018
- Uiterweg 401 ws2, 1431 AM (Z18-009357), het plaatsen 

van een nieuwe woonark. Verzonden: 10-10-2018
- Uiterweg 401 ws3, 1431 AM (Z18-009359), het plaatsen 

van een nieuwe woonark. Verzonden: 10-10-2018

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-

- Hornweg 86, 1432GN (Z18-008234) Rings Event op 17 no-
vember 2018, verzonden 12 oktober 2018

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431BD (Z18-002990) Restaurant De Oude 

Veiling, verzonden 12 oktober 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431BD (Z18-002989) Restaurant De Oude 

Veiling, verzonden 12 oktober 2018

TER INZAGE

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 1.690 m2 (plaatselijk bekend als 

mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
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:
- Witteweg 4a, 1431 GZ (Z18-007421), het plaatsen van een 

reclame-uiting aan de gevel van het bedrijfspand. Toelich-
ting omgevingsvergunning bekend onder Z-2017/032085 
is ingetrokken. 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 a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kosten-
verhaal 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. 

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

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 hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder

t/m 29-11-18 De aanvraag omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende 
stukken t.b.v. het dempen van een water-
gang op perceel Oosteinderweg 331-333 te 
Aalsmeer (Z-2017/004257)

t/m 30-11-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 79, 
1431 AC (Z18-006808), het vervangen van 
een bestaand dubbel woonhuis voor een en-
kel vrijstaand woonhuis. liggen met ingang 
van 19 oktober gedurende zes weken ter in-
zage bij de balie bouwen van het gemeente-
huis.

“Samenwerken is iets anders dan samenvoeging”
Aalsmeer onaangenaam verrast door 
notitie burgemeester Bas Eenhoorn
Aalsmeer - Burgemeester Bas 
Eenhoorn van Amstelveen heeft 
in een persoonlijke notitie de 
Commissaris van de Koning in 
Noord-Holland geadviseerd om 
snel te gaan denken aan bestuur-
lijke samenwerking in de regio 
Amstelland. Volgens Eenhoorn 
kan de bestuurlijke schaalvergro-
ting zorgen voor een zelfstandige 
positie in de Metropool Amster-
dam. Hij vindt dat het moment 
is aangebroken om open het ge-
sprek hierover aan te gaan met de 
gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, 
Ouder Amstel en het ‘eigen’ Am-
stelveen. Volgens Eenhoorn is de 
samenwerking op ambtelijk ni-
veau onderhevig aan ‘metaal-
moeheid’ en om verdere haar-
scheurtjes in de ambtelijke sa-
menwerking te voorkomen pleit 
de waarnemend burgemeester 
ervoor om steviger ambtelijk en 
bestuurlijk samen te gaan wer-
ken op een grotere schaal en bij-
zonder op het gebied van digitali-
sering, duurzaamheid, sociaal do-
mein en bereikbaarheid en mobi-
liteit. In zijn notitie zegt Eenhoorn 
verder dat een samenvoeging van 
de kleinere gemeenten onder één 
bestuur vaak gezien wordt als een 
bedreiging voor het behouden 

van de eigen identiteit, maar vol-
gens hem zijn er tal van voorbeel-
den dat bestuurlijke herindelin-
gen juist zorgen voor expliciete 
aandacht voor kernen.

‘Not amused’
De persoonlijke notitie is niet echt 
goed ontvangen door alle betrok-
ken gemeenten. Burgemeester 
Joyce Langenacker van Ouder-
Amstel zegt in een reactie ‘not 
amused’ te zijn. “Wij staan altijd 
open voor een dialoog, maar de-
ze benadering past in onze ogen 
niet bij een goede manier van sa-
menwerken. Zo ga je als buren 
niet met elkaar om.” 

Toekomstbestendig Aalsmeer
Ook Aalsmeer is onaangenaam 
verrast en het college heeft sa-
men met de gemeenteraad een 
verklaring op papier gezet: 
“Vanmorgen hebben wij van bur-
gemeester Bas Eenhoorn de no-
titie ontvangen ‘Bestuurlijke sa-
menwerking in de zuidflank van 
Amsterdam’. Deze notitie heeft hij 
met een brief met aanbevelingen 
gestuurd naar de commissaris van 
de Koning, de gedeputeerde Be-
stuurlijke Zaken van de provincie 
Noord-Holland en de burgemees-

Bas Eenhoorn (rechts) met burgemeester Jeroen Nobel tijdens het gepresenteerde rapport over de politieke 
strubbelingen in Aalsmeer.

mee eens. Ook onderschrijven wij 
dat verdergaande samenwerking 
wenselijk is om als Amstelland 
gemeenten een krachtiger stem 
te laten horen binnen de metro-
poolregio. Logisch gevolg daar-
van is dat gemeenten op bestuur-
lijk niveau meer gaan samenwer-
ken. Een uitgangspunt in ons col-
legeprogramma is dat wij voor 
een toekomstbestendig Aalsmeer 
willen kijken hoe wij onze posi-
tie in de regio kunnen versterken 
met behoud van onze identiteit. 

Bouwen aan vertrouwen
Bestuurlijk samenwerken is ech-
ter iets anders dan bestuurlij-
ke samenvoeging. Ook de ge-
meenteraad heeft in haar raads-
programma 2018-2022: ‘Samen 
bouwen aan vertrouwen’ aange-
geven dat zij kies voor zelfstan-
digheid en behoud van de eigen 
identiteit. Dat is en blijft ons uit-
gangspunt. Wat ons onaange-
naam heeft verrast, is dat bur-
gemeester Eenhoorn uitspraken 
doet over de ambtelijke samen-
werking tussen Aalsmeer en Am-
stelveen op het moment dat le-
den van beide colleges met elkaar 
in gesprek zijn over versterking 
en verdere ontwikkeling van de-
ze samenwerking. Daarbij vinden 
wij het onzorgvuldig dat burge-
meester Eenhoorn met deze no-
titie komt juist nu twee Amstel-
land gemeenten een procedu-
re in gang hebben gezet voor de 
benoeming van een nieuwe bur-
gemeester. Wij zullen ons bera-
den over de wijze waarop wij de 
gezamenlijke opgave tussen en 
binnen de AM-regio willen vorm-
geven.”

ters van de Amstelland gemeen-
ten. Wij hebben vernomen dat de 
notitie en brief op persoonlijke ti-
tel geschreven zijn.
Burgemeester Eenhoorn pleit in 
zijn brief voor een stevigere amb-
telijke en bestuurlijke samenwer-
king, in het bijzonder op gebie-
den zoals digitalisering, duur-
zaamheid, sociaal domein en be-
reikbaarheid. Daar zijn wij het 

uur. Voor meer informatie over 
deze dag kan contact opgeno-
men worden met Cor van Meurs 
via 0297-343885 of met Ger-

boud Zwetsloot via 0297-345231. 
Voor alle activiteiten en informa-
tie zie: www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl.
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Expositie wandkleden en 
iconen in ‘Voor Elkaer’
Kudelstaart - Vrijdag 5 oktober 
is onder grote belangstelling de 
expositie ‘Wandkleden en Iconen’ 
geopend in wijkpunt Voor Elkaer 
aan het Nobelhof 1. De wandkle-
den en iconen zijn gemaakt van 
kazuifels (priesterkleden), die ge-
dragen zijn tijdens diensten in 
de R.K. Kerk Sint Jan Geboorte in 
Kudelstaart. De doeken zijn ge-
maakt door de handwerkgroep 
van de kerk van Kudelstaart, be-
staande uit zes dames. Zij zou-
den het fijn vinden als inwoners 
de wandkleden en iconen ko-
men bekijken. Wijkpunt Voor El-
kaer is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 

uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Solo-expositie Arjan van Arendsdonk 
Najaarstentoonstellingen 
in het Flower Art Museum
Aalsmeer - In het Flower Art Mu-
seum in Aalsmeer zijn vanaf he-
den de najaarstentoonstellingen 
te bezoeken. Bloemkunstenaar 
Arjan van Arendonk exposeert in 
de solotentoonstelling ‘The Road 
to Now’. Daarnaast is er een the-
matentoonstelling rond bloem-
stillevens en is er ‘vrij werk’ te zien 
van diverse kunstenaars.  
Het in juli van dit jaar geopende 
Flower Art Museum is het eerste 
museum ter wereld dat geheel in 
het teken staat van kunst geïnspi-
reerd op bloemen en planten. Elk 
kwartaal zijn er nieuwe tentoon-
stellingen met werk van heden-
daagse topkunstenaars uit bin-
nen- en buitenland. Het muse-
um is gevestigd in de voormali-
ge reinwaterkelder tegenover de 
watertoren.

Optimistische levensvisie
Tot en met 6 januari 2019 is in het 
museum een grote tentoonstel-
ling te zien met werk van Arjan 
van Arendonk (Waalwijk, 1957). 
Zijn kleurrijke, florale motieven 
zijn een ware lust voor het oog. 
Van Arendonk gebruikt voorge-
drukte stoffen als ondergrond 
voor zijn schilderijen. Ook het ge-
bruik van siliconen met kleurpig-
ment is opvallend. De kunstenaar 
speelt een spel met de kijker: het 
alledaagse wordt bijzonder, het 
bijzondere alledaags. Wat over-
blijft zijn composities die een fijn 
gevoel voor balans en een opti-
mistische levensvisie verraden.
Arjan van Arendonk behoort tot 
de meest interessante bloemkun-
stenaars van Nederland. In der-
tig jaar ontwikkelde hij zich tot 
een kunstenaar die verschillen-
de technieken en materialen ge-
bruikt voor zijn composities. De 
tentoonstelling in het Flower Art 
Museum laat zijn ontwikkeling als 
kunstenaar zien. Eerder exposeer-
de hij onder meer in het Gronin-
ger Museum, het Noord-Brabants 

Museum en veelvuldig in het bui-
tenland.

Hedendaagse bloemstillevens
Vanaf 13 oktober presenteert het 
Flower Art Museum ook de ten-
toonstelling ‘Oude meesters door 
jonge ogen’. De bloemstillevens 
van Oude Meesters uit de Neder-
landse schilderkunst zijn wereld-
beroemd. Deze tentoonstelling 
maakt duidelijk dat het genre ook 
nu nog springlevend is. Er is ge-
varieerd werk te zien van de ge-
renommeerde schilders Cornelis 
le Mair, Jos Aanraad en Ruud Ver-
kerk en van de experimentele fo-
tografen Ki Tan, Robin Noorda en 
Margot van de Stolpe.

‘Vrije ruimte’
Het Flower Art Museum benadert 
elk kwartaal ook een aantal kun-
stenaars om werk te exposeren in 
de ‘vrije ruimte’ van het museum. 
Deze periode zijn dit Hermien 
Buytendijk, Louise van Eenen-
naam, Xiaoling Huang, Hans Ot-
tenhof, Hans Rikken, Louis la 
Rooy, Hedwig Smulders en Tilly 
Wils. Daarnaast zijn de tentoon-
stelling van kunstbeweging Tro-
pisme en de beeldentuin te be-
zoeken.

Kortingsbon
Het Flower Art Museum is geves-
tigd aan de Kudelstaartseweg 
1 in Aalsmeer. Het museum is 
open van vrijdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur, voor 
groepen ook op afspraak. Entree 
is 5 euro per persoon, kinderen 
tot en met 14 jaar gratis. Met de 
kortingsbon in deze krant krij-
gen bezoekers 50% korting op de 
entree (geldig voor 2 personen). 
Omdat met hedendaagse kunst 
wordt gewerkt, is het merendeel 
van het werk ook te koop. Kijk 
voor meer informatie op: www.
flowerartmuseum.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Jubilerend Oud Aalsmeer 
Eerste historische lezing 
druk bezocht
Aalsmeer - De grote veilingzaal 
van Bloemenlust was vrijdag-
avond, met zo’n 140 geïnteres-
seerden,  bijna helemaal vol. Veel 
van de inwoners van het Oostein-
de kregen niet alleen onvermoe-
de nieuwe inzichten over de ge-
schiedenis van het gebied waar 
ze wonen. Voor velen was het ook 
een gezellige buurtreünie. 

Oosteinde
Deze historische avond bestond 
uit twee presentaties die bei-
de minder dan een uur duurden. 
Ze werden georganiseerd door 
de jubilerende stichtingen Oud 
Aalsmeer (50 jaar) en Historische 
Tuin (40 jaar). 
De presentatie van Jan Willem de 
Wijn schetste beelden van lang 
vervlogen tijden, bijvoorbeeld 
van de tijd rond het jaar 1600 dat 
het Oosteinde hofleverancier was 
van de Aalsmeerse hennep. Die 
werd toen echter anders gebruikt 
dan vandaag de dag. Hennep 
werd op de Aalsmeerse lijnbanen 
gebruikt om touw van te slaan of 
garen van te twijnen. De Wijn leg-
de een link tussen een garent-
wijnder uit Aalsmeer en het vrij-

wel gelijktijdig voor de eerste 
keer voorkomen van de naam 
Spaargaren.
Dirk Jongkind nam de ‘Farregat-
ters’ mee aan de hand van foto’s 
uit het verleden, waarna beelden 
van het heden te zien waren. Zo 
werden de zwart-wit foto’s van 
het ‘Rode Dorp’ gevolgd door die 
van een grote groene grasmat. 
Het werd een interactieve bijeen-
komst, waarbij het publiek regel-
matig een aanvullende rol speel-
de.

Vrijdag in Kudelstaart
Vrijdag de 19de staat een twee-
de historische lezing op het pro-
gramma, dit keer in Kudelstaart. 
Hier zal Jan Willem de Wijn in het 
Dorpshuis Podium de toehoor-
ders meenemen langs een aan-
tal plekken in het Kudelstaart van 
2018 en vervolgens terug gaan 
in de tijd met verhalen over wat 
daar ooit gebeurd is. 
Het ‘Toen & Nu’ gedeelte aan de 
hand van historische en eigen-
tijdse beelden wordt verzorgd 
door Wim Roodenburg. Ook in 
Kudelstaart is de inlooptijd om 
19.30 uur en is de toegang gratis.

De tribune van Bloemenlust in The Beach loopt bijna vol.

Openingsfilm in de maak
e Cine e r fil esti al 

bij Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Het Cinefleur Film-
festival is een jaarlijks evenement 
waar vijf deelnemende filmclubs 
in een wedstrijd uitmaken wie in 
dat jaar de wisselbeker mee naar 
huis mag nemen. Een van de vijf 
clubs organiseert het festival en 
doet niet mee met de wedstrijd. 
Na het festival wordt het organi-
satiestokje doorgegeven. Tradi-
tiegetrouw wordt elk festival ge-
opend met een speciaal daar-
voor gemaakte film.  Het is aan 
de Videoclub Aalsmeer om op 
zaterdag 19 januari 2019 in het 
dorpshuis Kudelstaart het 45e  
Cinefleur filmfestival te openen 

met een spetterende film. In de-
ze film, waarvoor recent de eer-
ste opnamen zijn gemaakt op en 
om de Westeinderplassen, speelt 
de bekende Aalsmeerder Henk 
van Leeuwen zichzelf als gids op 
zijn rondvaartboot. Of het daarbij 
blijft staat omschreven in het sce-
nario, maar blijft vooralsnog een 
geheim. De montage van de film 
zal nog enige tijd in beslag ne-
men.

‘Monteren op de computer’
Voor het ‘Monteren op de compu-
ter’ zijn een tweetal clubavonden 
in het totale programma opgeno-

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis
Een beel  is be roren tij
Aalsmeer - De nieuwste ten-
toonstelling die het KCA in  Ou-
de raadhuis organiseert is er één 
van realistische figuratieve kunst. 
En dat is ook niet verwonderlijk, 
want de tentoonstelling wordt 
georganiseerd door gast-curator 
Janna van Zon. Zij wist de schil-
der Erik de Jong, die normaal ge-
sproken zijn werk via de befaam-
de Galerie Mokum verkoopt, te 
bewegen in Aalsmeer te expo-
seren met zijn nieuwste werk. 
De Jong vroeg de filmmaker en 
beeldhouwer Boris Paval Conen 
om de expositie aan te vullen met 
zijn houten beelden. Die ontmoe-
ting ging zoals de moderne tijd 
betaamt via Facebook. De schil-
der De Jong toont werk uit drie 
perioden. Zijn jongensdroom 
was niet om agent of astronaut 
te worden, maar schilder. En dat 
heeft hij gedaan. Die jongensdro-
men van anderen zet hij nu soms 
op het doek, zoals bijvoorbeeld 
de politieman in de Grote zaal. 
Voor de goede beschouwer zit 
daar toch ook nog wel een grapje 
in de spiegelbeelden van de pro-
minente zonnebrillen.

Levende wezens
De Jong schildert bij voorkeur le-
vende wezens, de mens en het 
dier. Hij doet dat superrealistisch 
met een vleugje magisch-realis-
me. “Ik schilder nooit vrouwen”, 
zegt De Jong desgevraagd. “Het 
gaat mij om de compassie tus-
sen mannen, maar ook om een 
tikje weemoed en om mededo-
gen.” Hij wijst naar een schilderij 
in de kleine zaal dat niet anders 
kan zijn dan een groep mannen 
op een kerkhof. De accordeonist, 
de man met de fles rode wijn, die 
met het halve glas en daarachter 
de geestelijken in minutieus ge-
schilderde habijten, lopend langs 
het fijnzinnig geschilderde kip-
pengaas, is een vrolijke en droe-
vige optocht tegelijk. Mannen in 
een stil landschap dat eenzaam-
heid onderstreept. Het is het 
handschrift van De Jong.

Gevangenen van de oorlog
Dat stille komt ook terug in de 
serie zwart-witte houtskoolteke-
ningen in de Grote Zaal. Voor De 
Jong is het een speurtocht naar 
het ultieme zwart, maar voor de 
kijker is er een serie portretten 
van steeds dezelfde man te zien 
onder de titel ‘Prisoners of war’. “Ik 
werk met foto’s die ik zelf maak. 
Zo ontstaan er verschillende hou-
dingen en benaderingen om de 
man weer te geven. Dat het doet 
denken aan oorlog is ook de be-
doeling. Het doet mij denken aan 
mijn jeugd dat ik met mijn vader 
door het bos liep en hij me moest 
vertellen over de geschiedenis 
over de oorlog. Het zijn thema’s 
die me nog steeds fascineren.” 
En dan zijn er nog de zwart/wit-

te kuikens in het Tuinzaaltje. Ook 
hier minutieus en met contrasten 
gewerkt en ook weer die fascina-
tie met leven en dood. Het eer-
ste wat De Jong zegt is dat zo’n 
kuiken de volgende dag dood is. 
Gaandeweg blijkt echter dat hij 
met deze grote tekeningen zijn 
intense angst voor het geveder-
te probeert te bezweren. “Kijk het 
lijkt een onschuldig wezen, maar 
het heeft een scherpe snavel die 
de schilder blind kan maken. Nee, 
ik zou nooit een kip durven op-
pakken.”

Kwetsbaarheid tonen
De kersverse beeldhouwer Bo-
ris Paval Conen is oorspronke-
lijk filmmaker die zeker ook wat 
successen heeft mogen opteke-
nen. Het filmen heeft hij er ook 
niet aan gegeven, want hij is nu 
bezig met een film over Srebre-
nica en de rol van verschillende 
artsen met een verschillende ge-
loofsovertuiging. Heel wat anders 
dan de vier houten beelden die 
hij laat zien. Het beeldhouwen is 
wel een discipline die steeds weer 
terugkomt in zijn leven. De hou-
ten koppen die hij nu heeft ge-
maakt zijn dan ook zeer recent. 
Het is ook de eerste keer dat hij 
exposeert met zijn werk. Zijn kop-
pen van linde- en kersenhout kre-
gen titels mee als ‘afraid of what’s  
inside’,  ‘falling apart’ en ‘captu-
ring post’. De koppen harmoni-
eren wonderwel met het werk 
van de schilder. ”Het gaat mij om 
kwetsbaarheid en die durven to-
nen”, zegt Conen. “Voor mij is een 
beeld bevroren tijd en als het lukt 
om met zo’n beeld iemand in de 
ziel te schouwen, is het iemand 
raken en geraakt worden en dat 
is het allerbelangrijkst.”

Zaterdagmiddag opening
De expositie in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat wordt aan-
staande zaterdag 20 oktober om 
16.00 uur geopend door de gast-
curator Janna van Zon. De ten-
toonstelling is daarna nog te 
zien tot en met 2 december iede-
re donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Nieuwe tentoonstelling in het Oude 
Raadhuis. Exposanten zijn Erik de 
Jong (links) en Boris Paval Conen. 
Op de achtergrond Janna van Zon.

men. Te beginnen op maandag 22 
oktober en vervolgens maandag 
5 november. Het geheel onder lei-
ding van de ervaren filmer Henk 
Westerhof. Hij praat iedereen bij 
over de nieuwe mogelijkheden in 
het Magix montageprogramma. 
Videobewerking met onder an-
dere creatieve video-effecten en 
overgangen. Het zelf samenstel-
len van titels en de zeer uitgebrei-
de geluidsbewerking. Hij zal te-
vens belangrijke film tips geven 
waar de beginnende en gevorder-
de filmers veel aan hebben.

 Vooraf aanmelden
Omdat is gebleken dat er altijd 
een aantal mensen van buiten de 
filmclub belangstelling hebben 
voor deze informatieavonden 
over het monteren van films is het 
van belang je tijdig aan te melden 
als je wilt deelnemen. Deze avon-
den beginnen om 20.00 uur en 
worden gehouden in buurthuis 
Hormeer aan de Dreef 1. Aanmel-
den kan bij  Susan Griekspoor van 
het Secretariaat via 0297-327490.
Kijk voor meer informatie op: 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Voor sopranen tot en met bassen
ee in a on  en  aan 

de buren’ in Bacchus
Aalsmeer - Op donderdag 25 oktober is er weer een meezingavond 
voor sopranen tot en met bassen bij het gezellige smartlappenkoor 
‘Denk aan de Buren’. De meezingavond wordt gehouden in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat 4 en is van 20.00 tot 22.00 uur. Ieder-
een die van zingen houdt, is van harte welkom!
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Cursus ‘Minder 
piekeren’

Amstelland - Ziet u altijd beren op 
de weg? Bent u kampioen pieke-
ren? Of voelt u zich vaak gespan-
nen? Maakt u zich zorgen en ligt u 
daar ’s nachts wakker van? U bent 
niet de enige! Iedereen piekert wel 
eens. Maar liefst één op de vier Ne-
derlanders is hier dagelijks meer 

Vossenjacht 
voor jeugd

Rijsenhout - Woensdag 24 okto-
ber wordt er in Rijsenhout een Bij-
belse Vossenjacht georganiseerd 
door de gezamenlijke kerken 
voor de jeugd uit Rijsenhout en 
omstreken. De vossenjacht start 

om 10.00 in de Ontmoetingskerk 
aan de Werf en wordt afgesloten 
met een gezamenlijke lunch om 
12.00 uur. Aanmelden voor de 
vossenjacht kan via jeugdwer-
krijsenhout@gmail.com. Ben jij 
er ook bij? Neem bij slecht weer 
een paraplu of passende regen-
kleding mee. Voor vragen kan ge-
beld worden naar Conjo Kristalijn 
via 06-81742181.

Optreden in Levend Evangelie Gemeente

Worshipavond met Jason 
Upton in Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderburg - De Ameri-
kaanse zanger & songwriter Ja-
son Upton tourt dit najaar door 
Nederland voor een reeks van 
bijzondere worshipavonden. Op 
vrijdag 19 oktober is hij met zijn 
complete band in de Levend 
Evangelie Gemeente in Aalsmeer-
derbrug. Iedereen is van harte 
welkom om deze avond mee te 
beleven. Verrassend en diep, dat 
zijn twee woorden die passen bij 
de worshipavonden van Jason 
Upton. Met zijn humor, verhalen 
en liederen weet hij het publiek 

altijd weer te raken met nieuwe 
inzichten over wie Jezus is. Jason 
combineert de worship met het 
vertellen van verhalen. Dat maakt 
deze avonden fris en anders. Ja-
son Upton komt met een volledi-
ge band vanuit Amerika naar Ne-
derland. Er zal vertaling zijn, zo-
dat niemand iets hoeft te missen.
De avond wordt gehouden in het 
gebouw van de Levend Evange-
lie Gemeente aan de Kruisweg 
55, Aalsmeerderbrug. Aanvang: 
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar via www.jasonupton.nl. Première ‘Boeing - Boeing’ op 17 november

Crew Toneelvereniging 
is er bijna klaar voor
Kudelstaart - Wat doen toch die 
drie stewardessen in het Dorps-
huis, vroeg men zich onlangs af? 
En er is ook al weken een poets-
dame driftig in de weer om alles 
spik en span te krijgen. Waarom 
is zij zo druk voor die twee heren 
die daar hun intrek genomen lij-
ken te hebben? Daarnaast wordt 
er gesleept met decorstukken 
en vliegt de ene na de ander in 
en uit. Waarom worden die twee 
mannen daar toch zo zenuwach-
tig van? Geen paniek, het heeft al-
les te maken met de repetities die 
in volle gang zijn voor een dol-
dwaas blijspel ‘Boeing – Boeing’ 
(geschreven door Marc Camolet-
ti en vertaald door Luc Lutz). De 
spelers van Toneelvereniging Ku-
delstaart en de onmisbare me-
dewerkers van achter de scher-
men werken zich in het zweet om 
u straks een heerlijke avond uit 
te bezorgen. Regisseuse Janne-
ke Boonstra zet de laatste punt-
jes op de i om alles in goede ba-
nen te laten leiden. Echter dat de 
twee heren die de hoofdrollen in 
dit komische stuk vertolken (ou-
de rot en vriend van de lach) Pe-
ter Schenkius tegenover zeer en-
thousiaste maar tamelijk nieuwe 
Peter van Neijenhof zich volgens 
het scrip nauwelijks laten sturen, 
maakt het geheel extra smakelijk. 
Gaat u het vooral zelf beleven op 
zaterdag 17, vrijdag 23 en zater-
dag 24 november in het Dorps-
huis van Kudelstaart. 

Feestelijke première
Zoals het gaat in de wereld van 
de showbizz heeft een eerste 
voorstelling altijd een bijzonder 
tintje. Niet alleen voor de spe-
lers die eindelijk voor publiek de 
rol van hun leven mogen spelen, 
maar ook alle gasten worden za-
terdagavond 17 november tij-
dens de première extra in het 
zonnetje gezet. 
Er is een ludieke actie en de be-
zoekers worden door de toneel-
vereniging getrakteerd. Aarzel 
niet, zorg dat u een entreeticket 
bemachtigd voordat de avonden 
uitverkocht zijn.

Kaartverkoop
Op vrijdag 3 november zijn tele-
fonisch kaarten te bestellen bij Lia 
Bon via 06-22410451. Zaterdag 4 
november gaat de kaartverkoop 
van start in het Dorpshuis van Ku-
delstaart van 11.00 tot 13.00 uur. 
Vanaf maandag 6 november zijn 
de toegangskaarten à 12,50 euro 
per stuk te koop bij Gall & Gall in 
Kudelstaart en Bakkerij Vooges in 
de Zijdstraat van Aalsmeer. Het is 
enkel mogelijk om contant te be-
talen (bij voorkeur gepast), pin-
nen is niet mogelijk. 
Meer informatie via de websi-
te www.toneelverenigingku-
delstaart.nl of via facebook. De 
spelers kunnen niet wachten tot 
het doek weer open gaat en zij 
doen hun uiterste best om een 
prachtige avond te presenteren.

De crew van ‘Boeing -Boeing’ van links naar rechts: Liesbeth Zeldenthuis, 
Anita van Leeuwen, Peter Schenkius, Monique Mantel, Peter van Neijen-
hof en Rianne Middelkoop.

Bijna 5.000 euro voor ‘extraatjes’
Bazaar: Zonovergoten dag 
met mooie opbrengst
Aalsmeer - Wat een prachti-
ge dag, de jaarlijkse bazaar in ’t 
Kloosterhof afgelopen zaterdag! 
Leuke ontmoetingen en veel acti-
viteiten in een goede sfeer. De ba-
zaar werd georganiseerd door de 
‘Vrienden van ’t Kloosterhof’ om 
onder andere de bewoners wat 
‘extraatjes’ te kunnen bieden. Me-
de door het mooie weer wisten 
velen de weg naar ‘t Kloosterhof 
weer te vinden. Al vroeg stonden 
de eerste bezoekers in de rij voor 
de vers gebakken oliebollen en 
dat bleef de hele middag zo. Ook 
bij deze zomerse temperaturen 
smaken ze heerlijk! Binnen was 
het een gezellige drukte van be-
woners, familie, kinderen, buren 
en veel andere belangstellenden. 
Er was van alles te doen, te kopen 
en te raden voor jong en oud. 
Mooi handwerk van de hand-
werkclub, een zeer grote keus 
aan boeken, er kon meegedaan 
worden aan het muizenspel en 
bij het enveloppen trekken was 
het een drukte van jewelste. Er 
werden veel loten gekocht bij de 
grote verloting waar een hotelar-
rangement, een dinerbon en een 
drankenpakket waren te winnen. 
Velen probeerden de waarde van 
de boodschappenmand te ra-
den (€34,67) of het gewicht van 
het krentenbrood (1247 gram). 
Ook waren er mooie planten en 
bloemen te koop en ontbraken 
de sjoelbak en de ‘koe’-grabbel-

ton niet. 
Het Rad van Avontuur draaide 
vele rondjes en menigeen ging 
met één of meerdere mooie prij-
zen naar huis. Voor de inwendi-
ge mens werd ook goed gezorgd 
en de bezoekers werden zelfs ge-
trakteerd op bitterballen. 
Dit alles leverde een geweldi-
ge netto opbrengst op van bijna 
5000 euro! Langs deze weg willen 
de ‘Vrienden van ‘t Kloosterhof’ 
iedereen bedanken die dit moge-
lijk heeft gemaakt: royale bezoe-
kers en gulle sponsoren! Maar bo-
venal dank aan de vele vrijwilli-
gers voor hun enthousiaste inzet! 
Heeft u het moeten missen? Jam-
mer, maar volgend jaar oktober is 
iedereen weer van harte welkom! 
“Tot dan zullen we maar zeggen”, 
besluit Jaap van Leeuwen. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Voorlopige opbrengst: 8.760 euro!
3e KWF Korenmarathon 
was weer fantastisch!
Aalsmeer - Het fantastische eve-
nement van KWF Aalsmeer, de 
derde KWF Korenmarathon, dat 
afgelopen zondag in de Studio’s 
plaatsvond, kent een voorlopige 
opbrengst van 8.760 euro.
Een prachtig bedrag maar de or-
ganisatoren hadden stiekem toch 
op een hogere uitkomst gere-
kend. Zowel het extreem warme 
weer als ook het ontbreken van 
drie Aalsmeerse koren, Davan-
ti, Con Amore en de Brulboeien, 
hadden veel invloed op het be-
zoekersaantal. Juist deze koren 
zorgen altijd voor extra fans die er 
nu helaas niet waren. Dit jaar de-
den er 25 zangkoren mee en wa-
ren er 46 optredens in de 4 loca-
ties binnen de Studio’s. Koren uit 
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen 
en De Kwakel, maar ook uit Sas-
senheim, Dordrecht, Maarsen en 
nog veel meer plaatsen brachten 
het beste van hun repertoire ten 
gehore.

Diverse genres
De diversiteit van genres kwam 
tot uiting bij onder andere het 
kleinste ‘koor’ dat bestond uit 
drie dames die A-capella, heel 
mooi en ingetogen, fantastische 
liedjes zongen. Verder waren er 
popkoren, koren met kerkelijke 
achtergrond, een shantykoor, ko-
ren die evergreens of klassieke- of 
wereldmuziek zongen, maar ook 
een zestal jonge vrouwen stalen 
de show met hun swingende, jaz-
zy optredens. Het grootste koor 
‘Prestige’ uit Amsterdam kwam 
als laatste aan de beurt in de gro-
te Theaterzaal. Zij waren met zo’n 
70 koorleden en een eigen band 
gekomen. Hun zeer enthousiaste 
dirigente maakte er een geweldig 
feest van en dat klonk door in het 
grote applaus na afloop. 
Het aanwezige publiek genoot 
met volle teugen en het was in 
bijna alle zalen soms echt zoeken 
naar een plaatsje om te kunnen 
zitten en te luisteren naar het-
geen de koren lieten horen. 
Het voorlopige bedrag zal zeker 

nog stijgen omdat er nog van al-
les berekend moet worden, zo-
als een deel van de baropbrengst 
en catering maar ook wat er in de 
collectebussen bij de garderobe 
is gedoneerd. Door het warme 
weer zal dat een stuk minder zijn 
dan vorig jaar.

Studio’s weer beschikbaar
Tijdens de afsluitende finale, 
waarbij het grote Amsterdamse 
zangkoor ‘Prestige’ met hun eigen 
band op het toneel stond, deelde 
de voorzitter van KWF mee dat 
de Studio’s ook voor 2019 heeft 
toegezegd dat ze dan weer wel-
kom zijn. Maar hij voegde er met-
een aan toe dat het nog lang niet 
zeker is dat er een vierde editie 
komt, omdat een tweetal mensen 
van de organisatie hebben laten 
weten, door werkdrukte en per-
soonlijke omstandigheden, niet 
meer kunnen helpen met de or-
ganisatie van een volgende Ko-
renmarathon.

Organisatoren gezocht
De voorzitter deed een dringend 
beroep op de aanwezigen om 
zich te melden als men interesse 
zou hebben om de organisatie te 
komen assisteren daar anders de-
ze derde editie wel eens de laat-
ste zou kunnen zijn. Hij gaf aan 
dat geïnteresseerden niet persé 
in Aalsmeer hoeven wonen, om-
dat veel ook ‘op afstand’ gedaan 
kan worden.
Foto’s en video’s van de afgelopen 
KWF Korenmarathon zijn te vin-
den en te bestellen op www.kw-
faalsmeer.nl, maar ook op Face-
book is al heel veel terug te zien 
van deze geweldige dag waaraan 
heel veel koorleden en heel veel 
bezoekers een goede herinne-
ring overgehouden hebben.
Geïnteresseerd om mee willen 
helpen bij de organisatie van 
de Korenmarathon 2019? Stuur 
dan een mail naar jan.kwak@kw-
faalsmeer.nl. Een informatief ge-
sprek kan nooit kwaad.
Foto: www.kicksfotos.nl

Najaarsbingo in 
De Reede

Rijsenhout - Zaterdag 20 okto-
ber organiseert Stichting Zorg-
zaam Rijsenhout weer haar jaar-
lijkse najaarsbingo in dorpshuis 
De Reede. Er zijn mooie prijzen 
te winnen, waaronder veel bloe-
men en planten en leuke ande-

11.30 uur in De Amstelmere aan 
de Laan van de Helende Meesters 
433 in Amstelveen. De cursus be-
staat uit vijf bijeenkomsten. Deel-
name is kosteloos. De cursus is be-
doeld voor mensen woonachtig in 
Amstelland. Informatie en aanmel-
ding bij Prezens via 088-7885015 
of via preventie@prezens.nl

re hebbedingetjes. Kom gezel-
lig langs en neem gerust vrien-
den en buren mee, zodat die 
ook kennis kunnen maken met 
wat de Stichting doet. De bin-
gokaartjes kosten zes voor 2.50 
euro of per kaartje 50 eurocent. 
Met klein geld zijn de vrijwilligers 
blij! Welkom vanaf 13.00 uur. De 
bingo start om 13.30 uur. Verde-
re info bij: Monica Wies via 0297-
348745.

Zaterdag in Aalsmeer en Kudelstaart
Sco tin  i o lan s e 
deur met plantenbakken
Aalsmeer - Het is inmiddels een 
traditie: de jaarlijkse planten-
bakkenactie van scoutingvereni-
ging Tiflo uit Aalsmeer. Zaterdag 
20 oktober 2018 gaan alle leden 
van de groep langs de deur met 
een plantenbak met een moder-
ne uitstraling. 
Ook dit jaar speelt de Tiflo in op 
de wensen van deze tijd, dus nog 
meer reden om een plantenbak-
je te kopen. De plantjes worden 
door de oudere leden en leiding 
van de Tiflo zelf opgepot. De ver-
koop wordt gedaan door alle le-
den met behulp van een aantal 
ouders. Zaterdag 20 oktober be-
gint om 9.30 uur op verschillen-
de punten in Aalsmeer en Ku-
delstaart de verkoop. De prijs van 
het plantenbakje is dit jaar 4 euro. 
Tip, zorg voor voldoende klein-
geld in huis! De opbrengst van de 
verkoop is bestemd voor de aan-
schaf van nieuw spelmateriaal en 
ten behoeve van activiteiten van 
de Tiflo.
Scoutinggroep Tiflo telt zo’n 80 
leden in de leeftijd van 5 tot 18 

jaar. De groep bestaat uit ver-
schillende speltakken: bevers, ka-
bouters, welpen, gidsen, verken-
ners en wilde vaart. Iedere zater-
dag komen de speltakken bijeen 
aan de Stommeerweg 13 om daar 
hun actieve en gezellige spel te 
doen. De activiteiten van de be-
vers, kabouters en welpen vinden 
plaats op het land, het spel van 
de verkenners en gidsen speelt 
zich voornamelijk af op en rond 
de Westeinderplassen. Geïnte-
resseerd? Neem dan een kijkje op 
www.tiflo.nl.

Workshop stoken en likeur 
maken in Het Dijkhuis
Oude Meer - Op zaterdagavond 
20 oktober kun je in Het Dijkhuis 
te Oude Meer alles te weten ko-
men over stoken en likeur maken. 
Tijdens deze workshop leer je tij-
dens een interessante presentatie 
alles over het stoken van alcohol. 
Daarna krijg je tips hoe je zelf de 
lekkerste likeuren kan maken en 
wie wil gaat dan zelf aan de slag 
om een heerlijke likeur te maken 
te maken. 
Natuurlijk valt er ook nog wat te 

proeven! De recepten krijg je aan 
het eind van de avond mee. De 
toegang is gratis. 
Als je zelf likeur wilt maken, al-
leen een fles sterke drank (wodka, 
brandewijn of iets dergelijks met 
een zo hoog mogelijk alcoholper-
centage) en een paar lege schone 
flessen/ potten meenemen. 
Wel graag even aanmelden via in-
fo@hetdijkhuis.net. Inloop vanaf 
19.30 uur. Adres: Aalsmeerderdijk 
77 in Oude Meer.

dan een uur mee bezig. Veel men-
sen blijven tobben over bijvoor-
beeld geld, kinderen, werk of ge-
zondheid, zonder een stap ver-
der te komen. Herkent u zich hier 
in en wilt u minder piekeren? Dan 
is de groepscursus ‘Minder pieke-
ren’ iets voor u/jou. In deze cursus 
van Prezens leren de deelnemers 
om anders te denken. Want an-
ders denken helpt om je beter te 
voelen. De cursus start op donder-
dag 1 november en is van 9.30 tot 
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Sieraden weg na 
inbraak

Kudelstaart - Op donderdag 
11 oktober is tussen half tien 
in de ochtend en tien uur ‘s 
avonds ingebroken in een wo-
ning in de Haya van Someren-
straat. Bij thuiskomst troffen de 
bewoners het keukenraam aan 
de voorzijde open aan. Het he-
le huis is door de dieven door-
zocht. Diverse kasten en lades 
zijn open gemaakt. Ontvreemd 
zijn geld en sieraden.

Gereedschap uit 
bus gestolen

Aalsmeer - In de avond of 
nacht van donderdag 11 op 
vrijdag 12 oktober is ingebro-
ken in een op de Oosteinder-
weg geparkeerde bestelbus. 
Uit de Renault Traffic is voor 
duizenden euro’s aan gereed-
schappen gestolen. De inbraak 
heeft tussen zes uur donder-
dagavond en twee uur vrijdag-
middag plaatsgevonden. Mo-
gelijk zijn er getuigen of inwo-
ners die meer informatie heb-
ben, zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Computers uit 
school weg

Aalsmeer - Op woensdag 
10 oktober is tussen drie uur 
‘s middags en half acht in 
de avond ingebroken in een 
school in de Ophelialaan. Om 
binnen te komen hebben de 
dieven een deur open gebro-
ken. Uit een kast zijn vijf com-
puters gestolen van de merken 
Dell en Optiflex. De kast was 
afgesloten en is met grof ge-
weld geopend. Iets gezien? De 
politie en de school horen het 
graag via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Poging diefstal 
otorfiets

Aalsmeer - Op zaterdag 10 ok-
tober is geprobeerd een motor-
fiets te stelen. Deze stond ge-
parkeerd in de Twijnderlaan, bij 
de Lijnbaan. De eigenaar trof 
zijn motor behoorlijk toegeta-
keld aan. Het contactslot was 
eruit gehaald en er hingen al-
lerlei draden los. De poging 
heeft rond kwart over drie in de 
middag plaatsgevonden. Er zijn 
camerabeelden veilig gesteld. 
De politie doet onderzoek.

Pannenverkoper 
weer actief

Aalsmeer - Bij de politie 
kwam maandag 15 oktober 
rond het middaguur een mel-
ding binnen dat iemand pan-
nen aan het verkopen was op 
het Praamplein vanuit een be-
stelbus. Agenten zijn direct ter 
plaatse gegaan en troffen een 
voor hen bekende verkoper 
aan. Volgens de man verkocht 
hij de pannen niet, maar liet 
hij omstanders bieden op het 
keukengerei. Toch dient ook 
hiervoor een vergunning aan-
gevraagd te worden. De politie 
heeft de verkoper begeleid bij 
het verlaten van de gemeente. 
Er is niet bekeurd. Overigens 
wordt aangeraden op deze 
manier geen pannen of andere 
aankopen te doen. Geheid een 
kat in de zak vanwege de slech-
te kwaliteit.

2 Scooters 
gestolen!

Aalsmeer - Op vrijdag 12 ok-
tober zijn tussen 18.40 en 
20.50 uur twee scooters gesto-
len vanaf het Molenplein, tus-
sen de AH en de Deen. Beiden 
zijn van het merk Vespa. De 
brommer is felblauw van kleur, 
heeft schade aan de kappen, 
een zwart zadel en het kente-
ken is F-311-ND. De snorfiets is 
grijs van kleur, heeft een zwart 
zadel en het kenteken is F-
615-DX. Mogelijk is de diefstal 
gezien. Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie 
via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000. Er is een vermoe-
den dat een groep op jacht is 
naar scooters in het Centrum, 
dit omdat vorige week ook al 
een scooter gestolen is uit de 
Zijdstraat. Zet brommers en 
scooters goed op slot. Alleen 
het stuurslot is niet voldoende!

Scooterrijder na 
botsing gewond

Rijsenhout - Een auto en 
een snorfiets zijn vrijdagoch-
tend 12 oktober rond half ne-
gen in botsing gekomen op de 
Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. 
De snorfietser raakte gewond 
en is per ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. Hoe het 
ongeluk kon gebeuren, is nog 
onduidelijk. De politie doet on-
derzoek naar de toedracht van 
het ongeval. 

Auto te water 
bij De Spil

Kudelstaart - Op donderdag 
11 oktober even over half twee 
in de middag is bij De Spil langs 
de Bilderdammerweg een auto 
in de sloot beland. Het oudere 
echtpaar is met hulp van om-
standers uit de wagen bevrijd. 
De politie, brandweer en am-
bulancedienst zijn ter plaatse 
gegaan. De medewerkers van 
de ambulance heeft het echt-
paar onderzocht, maar beiden 
hoefden niet naar het zieken-
huis. De auto is uit het water 
getakeld. De politie doet on-
derzoek naar de oorzaak van 
dit ‘natte avontuur’.

Toelichting door projectleiders
Wijkoverleg Hornmeer 
over Hornmeerpark

Jubilaris met bloemen verrast
Nellie 25 jaar verkoopster 
in de Wereldwinkel
Aalsmeer - In de Wereldwinkel 
Aalsmeer werken ruim 40 vrijwil-
ligers. Samen zorgen zij deze fair-
trade speciaalzaak in de Zijdstraat 
zes dagen per week geopend is. 
Eén van deze vrijwilligers is Nel-
lie de Geus. Deze week is zij 25 
jaar werkzaam in de Wereldwin-
kel. Reden genoeg om haar te 
verrassen met een bloemetje tij-
dens haar winkeldienst op de 
dinsdagmorgen. Onder het ge-
not van een kopje fairtrade koffie 
met taart vertelt Nellie over haar 
25 jaar Wereldwinkel. Nellie kocht 
in de jaren tachtig al eerlijke kof-
fie en rietsuiker bij Betty Kooij 
die een thuisverkoopadres run-
de aan de Kudelstaartseweg. Met 
de komst van een echte Wereld-
winkel in 1991 werd Nellie met-
een klant en in oktober 1992 mel-
de zij zich ook aan als verkoopster 

in de Wereldwinkel die toen nog 
gevestigd was in de kosterswo-
ning van de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 59. Nellie 
had toen nog een drukke baan op 
Schiphol. Ook na haar pensioen 
bleef zij zich inzetten voor de ver-
koop van fairtrade producten in 
Aalsmeer. Ook ontpopte zij zich 
als wenskaartenspecialist en tot 
op de dag van vandaag adviseert 
zij over de inkoop van de verschil-
lende wenskaarten die verkocht 
worden in de Wereldwinkel. 

Nellie was blij verrast met de 
bloemen die zij uitgereikt kreeg 
door Marianne van der Meijden, 
die medewerkerszaken verzorgd. 
Ook zin om verkoper te worden in 
de Wereldwinkel? Stuur een mail 
naar wereldwinkel@live.nl en er 
wordt contact opgenomen. 

Aalsmeer - Het Wijkoverleg 
Hornmeer wordt op dinsdag 23 
oktober houden in het Buurt-
huis aan de Dreef. Wijkbewoners 
en andere belangstellenden krij-
gen de mogelijkheid om te dis-
cussiëren over wat er in de Horn-
meer plaatsvindt. Inbreng van in-
woners is daarbij essentieel. Het 
gaat om de communicatie tus-
sen de Wijk en de Gemeente. In 
het wijkoverleg is de uitvoering 
van de wandelverbindingsroute 
Hornmeer (Hornmeerpark fase 2) 
een belangrijk agendapunt. Aan 
de hand van tekeningen zullen 
de projectleiders een toelichting 
geven op het ontwerp en is er uit-
gebreid gelegenheid voor vragen 
en opmerkingen.

Waterfront
Een ander te bespreken onder-
werp is de aanpak van de West-
einderoever, dat door de Ge-
meente onder de naam Water-
front in discussie is gebracht. He-

laas is de uitwerking daarvan nog 
niet openbaar, maar omdat het 
plan een substantieel deel van 
de wijk is, acht het bestuur het 
zinvol met elkaar te discussiëren 
over zowel de inspraak als de ont-
werpsuggesties.

Gemeente Amstelland
Als er nog tijd over is vindt het 
bestuur het ook nuttig om met 
elkaar in gesprek te gaan over 
het voorstel van de burgemees-
ter van Amstelveen om Aalsmeer, 
met enkele andere buurgemeen-
ten, met Amstelveen te laten fu-
seren. Bevolkingsinspraak zal 
daar wel aan vooraf gaan. Het 
Wijkoverleg wil daarvoor wel 
de aftrap geven. Voldoende ge-
sprekstof voor een avondje Wijk-
overleg, dat deze keer op dins-
dagavond wordt gehouden. De 
aanvang is 20.00 uur en twee uur 
later, rond 22.00 uur, wordt de 
avond afgesloten met een drank-
je.

Bevolking breed betrokken 
bij adviestraject Schiphol
Aalsmeer - Vanaf vandaag tot en 
met 20 november kan iedereen 
zijn of haar mening geven over 
de toekomst van Schiphol via een 
internetconsultatie op www.om-
gevingsraadschiphol.nl. De par-
tijen in de ORS hebben daarvoor 
gezamenlijk een consultatiedo-
cument opgesteld. De internet-
consultatie is een van de stap-
pen in een breed consultatietra-
ject dat de ORS in september is 
gestart. Dit in antwoord op het 
verzoek van de Minister van Infra-
structuur en Waterstaat Cora van 

Nieuwenhuizen om de bevolking 
breed te raadplegen over hoe zij 
denkt over de ontwikkeling van 
Schiphol.

Breed inventariseren
De ORS heeft het consultatie-
traject zo ingericht dat een zo 
breed mogelijk publiek betrok-
ken wordt. Zo wordt er kwalitatief 
en kwantitatief onderzoek ge-
daan naar hoe Nederland denkt 
over de ontwikkeling van Schip-
hol na 2020. Inmiddels heeft ook 
een eerste ‘huiskamergesprek’ 

Gaslek in berm bij de 
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - De Aalsmeerse brand-
weer is maandag 15 oktober rond 
kwart over twaalf in de middag 
opgeroepen voor een gaslekkage 
aan de Aalsmeerderweg. 
In de berm langs de parallelweg 
tussen de Middenweg en de Op-
helialaan bleek een lek in een lei-
ding te zijn ontstaan. Hoe dit kon 
gebeuren is onbekend. 

Het bleek een klein lek te zijn, 
die de brandweer met tape tijde-
lijk kon dichten. De netbeheerder 
is in kennis gesteld en later ter 
plaatse gekomen om het lek te 
repareren. De politie is ook pools-
hoogte komen nemen, maar 
hoefde geen verdere assistentie 
te verlenen.
Foto: VTF - Laurens Niezen

Aalsmeerse maakt kans op 
titel Wereldverbeteraar
Aalsmeer - De Aalsmeerse Mar-
lies de Bats en haar collega Bet-
ty Buijtels zijn genomineerd voor 
de VIVA400-awards in de catego-
rie Wereldverbeteraars. Zij maken 
15 november kans op deze titel, 
omdat zij met het door hen op-
gerichte Dutch Cell Dogs een be-
tere toekomst bieden aan mens 
én dier. De dames zijn ambitieus, 
ondernemend en blinken uit in 
hun positieve kijk op het leven. 
Ze geloven in nieuwe kansen en 
hebben een duidelijk doel voor 
ogen: zoveel mogelijk asielhon-
den een warm liefdevol thuis bie-
den. Dit doen ze door het trainen 
van asielhonden in gevangenis-
sen, jeugdinstellingen en Tbs-kli-
nieken in Nederland. 

Inspirerende vrouwen
De VIVA400 nomineert jaarlijks 
400 inspirerende vrouwen die 
opvallen vanwege hun uitzon-
derlijke prestaties. Op 15 novem-
ber worden de awards uitgereikt 
in de zes verschillende categorie-
en, namelijk: Creatieven, Knap-
pe Koppen, Krachtpatsers, Tech-
talenten, Zakenwonders en We-
reldverbeteraars. Marlies de Bats 
en Betty Buijtels kans op een 
award in de laatste categorie.

Stem uitbrengen
Om deze titel te bemachtigen 
dienen genomineerden zoveel 
mogelijk stemmen te verzame-
len. Een stem uitbrengen kan nog 
tot 6 november via: www.viva.nl/

viva400/wereldverbeteraars. Uit-
gebrachte stemmen vragen om 
bevestiging via de mailbox.

Dutch Cell Dogs
Dutch Cell Dogs helpt asielhon-
den en gedetineerden op weg 
naar een betere toekomst. Sa-
men gaan ze binnen het unieke 
en succesvolle trainingsprogram-
ma op weg naar een nieuw leven. 
Moeilijk plaatsbare asielhonden 
maken meer kans op een nieuw 
thuis. Gedetineerden die honden 
mogen trainen worden socia-
ler, nemen verantwoordelijkheid 
en doen tegelijkertijd iets terug 
voor de maatschappij. Een abso-
lute win-winsituatie. Inmiddels 
heeft Dutch Cell Dogs als ruim 
550 asielhonden getraind binnen 
veertien instellingen in Neder-
land. Dutch Cell Dogs wordt ge-
steund door de Koninklijke Hon-
denbescherming.

De genomineerden: Marlies de Bats 
(links) en Betty Buijtels.

1e Interne competitie bij 
Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - De Fotogroep 
Aalsmeer had op maandag 16 ok-
tober zijn eerste ronde interne 
competitie als onderwerp ‘Land-
schapsfotografie’. Zowel kleur als 
zwart/wit foto’s konden worden 
ingeleverd. Vele leden leverden 
hun beste foto’s in voor deze on-
derlinge wedstrijd waardoor er 
zo’n 28 foto’s te beoordelen wa-
ren. Alle foto’s waren ingelijst in 
passe-partout. Alle leden gaven 
vervolgens een waardering aan 
de ingeleverde foto’s door middel 
van punten. De puntentelling le-
verde de volgende resultaten op:
Zwartwit: 1e plaats Marlien Smit  
(Zicht op Nes a/d Amstel); 2e 
plaats Marlien Smit; gedeelde 3e 
plaats Henk Vos  en Ton Horstman
Kleur: 1e plaats Marlien Smit (Wad 

bij Lauwersoog); 2e plaats Adrie 
Kraan en gedeelde 3e plaats voor 
de twee foto’s van Ton Horstman.

Flitsfotografie
Op maandag 29 oktober heeft de 
Fotogroep de volgende groeps-
avond met als onderwerp een uit-
leg over flitsfotografie, een eerste 
selectie voor de geplande ten-
toonstelling in het gemeentehuis 
en een ervaringsuitwisseling over 
theaterfotografie met zeer weinig 
licht. Voor de rest van het seizoen 
is een interessante agenda is sa-
mengesteld met een aantal uit-
dagende fotografische opdrach-
ten. Deze agenda is op de websi-
te gepubliceerd. Belangstelling? 
Kijk dan op de website www.foto-
groepaalsmeer.nl.

plaats gevonden. Hierin wordt bij 
een bewoner thuis een gesprek 
gevoerd tussen omwonenden en 
regionale bestuurders, Schiphol-
directeur Benschop en ORS-voor-
zitter Hans Alders. Deze huiska-
mergesprekken worden rond al-
le banen van Schiphol georgani-
seerd. ORS-voorzitter Hans Alders 
onderschrijft het grote belang 
dat de Minister aan de brede con-
sultatie toekent: “Dit zorgt voor 
meer inzicht in zowel de proble-
men als de ideeën die er bij par-
tijen leven. Iedereen in Neder-
land krijgt zo de kans zijn of haar 
bijdrage te leveren, in de direc-
te omgeving en daarbuiten.” Een 
overzicht van alle activiteiten is te 
vinden op www.omgevingsraad-
schiphol.nl.

Resultaten
Medio december 2018 wordt de 
consultatie afgerond met een 

luchtvaartdag. Daarna worden 
de resultaten verwerkt in het ad-
vies van de ORS aan de Minister. 
Dit advies is bedoeld voor het ka-
binet om beleid en regelgeving 
in te vullen voor de ontwikkeling 
van Schiphol tot en met 2030.

Vanaf 1 januari 2015 is de Omge-
vingsraad Schiphol het podium 
waar alle vraagstukken, belangen 
en partijen rond de ontwikkeling 
van Schiphol en omgeving bij el-
kaar komen. Betrokken partijen 
zijn overheden, de luchtvaartsec-
tor, bewoners en brancheorgani-
saties. In de Omgevingsraad heb-
ben de luchtvaartsector (Schip-
hol, Luchtverkeersleiding Neder-
land, luchtvaartmaatschappij-
en), rijk, provincies, gemeenten, 
bewonersorganisaties, regionale 
werkgevers- en ondernemersor-
ganisaties en regionale milieuor-
ganisaties zitting.
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Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 24 oktober een 
heerlijk 3 gangendiner
met o.a. kaassoep met ham-
reepjes, kiprollade met abriko-
zen, paprika-roomsaus,
romano boontjes + uitgebak-
ken spekjes, witlofsalade,
pommes duchesse en ananas 
bavarois met slagroom en 
Oreo crunch voor maar €12,-

Thema avond: Oktoberfest
Op Vrijdag 26 oktober is het 
thema-avond! Na het suc-
ces van vorig jaar, is er dit 
jaar weer een heerlijk Duits 
oktoberfest 3 gangendiner.
Laat u verrassen! En reserveer 
een plekje op deze gezel-
lige avond. Kosten van het 
diner: €15,- Vanaf 17.00 uur 
staan wij voor u klaar! Graag 
vooraf reserveren. Voor meer 
informatie of reserveren kunt 
u bellen met onze gastheer 
of gastvrouwen op nummer 
0297-820979.

Kaarten maken
Dinsdag 23 oktober is er een 
workshop kaarten maken in 
Voor Elkaer. Niks is er leuker 
dan een persoonlijke kaart 

krijgen, behalve dan er eentje 
zelf maken. Wij zorgen voor 
de materialen. U hoeft alleen 
maar uw creativiteit en een 
goed humeur mee te nemen. 
De kosten zijn €2,- inclusief 
materiaal. Vrije entree.

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 24 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. 

Meezingmiddag in
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdagmiddag 24 
oktober is er om 15.00 uur een 
Amsterdamse meezingmid-
dag met het koor de “Amster-
damse Meiden”. Een gezellige 
middag in de grote zaal van 
het zorgcentrum. Komt u ook 
gezellig langs? 

Bloemschikken
Op donderdag 25 oktober 
kunt u weer bloemschikken 
van 14.30-16.00 uur in wijk-
punt Voor Elkaer. Graag van  
tevoren opgeven. 

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’

Activiteiten overzicht

Voeding centraal op 3 november
‘Food in de Veiling’ met 
smakelijke activiteiten
Aalsmeer - Voeding staat cen-
traal tijdens het evenement ‘Food 
in de Veiling’ op zaterdag 3 no-
vember. In de ‘Huiskamer van 
Aalsmeer’ organiseren Biblio-
theek Amstelland, Ons Tweede 
Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer en 
ESA deze dag als kick-off  voor de 
campagne Nederland Leest. De 
hele dag kan meegedaan worden 
aan verschillende activiteiten. Er 
kunnen gerechtjes geproefd wor-
den en kennis gemaakt worden 
met lokale producten, Aan het 
einde van de dag, van 16.00 tot 
18.00 uur, geeft Hans Spitsbaard, 
de winnaar van Heel Holland 
Bakt, een live bakdemonstratie in 
de grote zaal. Ook komt de Hoge-
school Inholland met een aantal 
studenten van de opleiding Food 
Commerce & Technology. De stu-
denten richten een voedingslab 
in, waar bezoekers kunnen deel-
nemen aan verschillende smaak-
proe� es. Dit is voor de bezoeker 
interessant, maar voor de studen-
ten ook, zij gebruiken de reacties 
van de bezoekers namelijk voor 
hun studie. 

Multicultureel buff et
Tijdens het evenement organise-
ren Cultuurpunt Aalsmeer, Dock 
en De Binding gezamenlijk een 
multicultureel lunchbuff et. Jon-
geren met diverse achtergron-
den presenteren de lekkerste ge-

rechten uit het land van hun her-
komst. Samen met hun ouders 
bereiden zij allerlei hapjes. Terwijl 
de gasten langs de verschillende 
kraampjes lopen en de gerechten 
proeven, vertellen de jongeren 
vol enthousiasme over hun land 
en de eetgewoontes van daar. Tij-
dens het buff et draait een DJ de 
lekkerste wereldmuziek.

Streekmarkt
Naast alle activiteiten is er ook 
een streekmarkt waar lokale on-
dernemers hun producten pre-
senteren. Zo is er onder ande-
re een bierbrouwer, een wijnma-
ker, vertelt de molenaar over zijn 
meel en laat een Imker zien hoe 
hij honing maakt. 
Alle bezoekers aan deze feeste-
lijke dag krijgen gratis het Ne-
derland Leest boek ‘Je bent wat 
je leest’. Dit cadeauboek staat vol 
essays en verhalen van smaak-
specialisten over koken, gezond-
heid, voeding en meer.
Food in de Veiling op zaterdag 3 
november is van 12.00 tot 17.00 
uur in De Oude Veilig in de Mark-
straat. De entree is gratis, met uit-
zondering van de presentatie van 
Hans Spitsbaard. Voor ‘Bakken 
met Hans’, zijn kaarten à 10 euro 
te verkrijgen via www.debiblio-
theekamstelland.nl, aan de balie 
van de bibliotheek en in het res-
taurant van De Oude Veiling. 

Finalist Onderneming van het Jaar
The Beach: Sportief en 
sociaal onderkomen
Aalsmeer - Een klavertje Vier 
staat symbool voor geluk. De 
aantrekkingskracht van dit kleine 
plantje is groot, want geluk wie 
wil dat nu niet? Klavertjes Vier zijn 
echter zeldzaam en je moet heel 
goed zoeken wil je ze vinden. 

Een bevlogen viertal
En dan zijn daar Ruud, Irene, Sven 
en Jeroen Vismans: Zij zijn de be-
lichaming van het Klavertje Vier. 
Wat zij in de The Beach voor el-
kaar hebben gekregen is een 
groot geluk voor amateurs en 
topsporters, ondernemers, ver-
enigingen, bandjes, koren, ou-
deren, minder goed bedeelden, 
jeugd, Sinterklaas, De Lady’s Ral-
ly, Aalsmeer roest niet, Dance 
Classics, het Aalsmeer Flower Fes-
tival en vele andere passanten. Ie-
dereen vindt een goed en profes-
sioneel onderkomen in dit prach-
tige monumentale gebouw dat 
kundig wordt gerund door dit be-
vlogen viertal.

Ondernemersgeest
Het is nog niet eens zo lang ge-
leden dat Ruud Vismans zich ver-
baasde over het feit dat de sa-
menwerking tussen de Aalsmeer-
se ondernemers zo magertjes 
was. Het is de aanpak en onder-
nemersgeest van de Vismans 
waardoor het tij is gekeerd. Het 
moment dat vrienden met vele 
kruiwagens zand stortten in één 
van de geplande Beachvolley-
bal stranden ligt ver achter hen. 
Nu worden er selecties voor We-
reld Kampioenschap Beachvol-
leybal gespeeld en wordt het Ne-
derland Kampioenschap Beach-
korfbal hier gehouden. Gezien 
de ideale trainingsmogelijkhe-
den en de door de Vismans aan-
gestelde trainers breidt de sport 
zich steeds verder uit. Vanuit an-
dere landen komt men daarvoor 
graag naar Aalsmeer.

Vergaderen en dineren
Het begon met de vraag; “Kunnen 
wij hier vergaderen?’” In Aalsmeer 
Oost wonen inmiddels meer men-
sen dan elders in Aalsmeer, er ko-
men ook steeds meer kleine on-
dernemingen bij. The Beach heeft 
een grote aantrekkingskracht ge-
kregen voor vele buurtverenigin-

gen uit Aalsmeer. Lekker eten kan 
eveneens in The Beach, dat weten 
heel veel mensen want de kok 
heeft over complimenten niet te 
klagen. Ouders met kinderen ko-
men er ook graag want The Beach 
begrijpt als de beste dat lang aan 
tafel zitten niets voor kinderen is. 
Dus zijn er kidwatchers en vol-
doende zand om zich lekker uit 
te leven terwijl ouders in alle rust 
genieten van hun heerlijke maal-
tijd. “Wij zijn het enige restaurant 
waar kinderen huilen als zij naar 
huis moeten.”

Genoeg toekomstplannen
“Mensen willen vermaak.” Daar 
wordt op ingehaakt. “Wij organi-
seren alles, kunnen overal voor 
zorgen.” Een grote wens is in ont-
wikkeling; De aansluiting met het 
water. “Met al het water om ons 
heen zijn er legio mogelijkheden 
te bedenken. Het is belangrijk dat 
Aalsmeer zijn identiteit niet kwijt 
raakt en gebruik maakt van dat 
wat voorhanden is.”

De eerste Beach baby
Zeven dagen per week van acht 
uur ’s morgens tot één uur ’s 
nachts werken is de realiteit. 
Maar het verveelt geen moment. 
De Vismans zijn altijd nieuws-
gierig naar wat de dag van mor-
gen brengt. Daarnaast zijn er ne-
ven functies waaronder: Konink-
lijk Horeca Nederland, Toerisme 
en Recreatie (lokaal en landelijk). 
“Wij leren elke dag bij.” Met een 
trouw team gaat iedereen fl ui-
tend naar het werk en kom fl ui-
tend weer thuis. Dat The Beach 
niet meer weg te denken valt bin-
nen de internationale en nationa-
le en lokale sportwereld bewijzen 
niet alleen de sportieve resulta-
ten. Ook op het sociale vlak is er 
veel blij nieuws te melden. Zo zijn 
er heel wat Beach huwelijken ge-
sloten en is ook al de eerste Beach 
baby geboren!

De fi nale avond van de Onderne-
ming van het Jaar en Starter van 
het Jaar is 2 november in de Stu-
dio’s van Aalsmeer. U kunt daar als 
gast bij aanwezig zijn. Voor meer 
informatie zie de site van Onderne-
mend Aalsmeer
Janna van Zon 

Finalist Starter van het Jaar:
Activate your Business: De 
klant staat op nummer één
Aalsmeer - Soms brengt het toe-
val mensen samen. Justin Oud en 
Paul te Riele kenden elkaar twee 
jaar geleden oppervlakkig. Ze 
werkten voor het zelfde bedrijf. 
Door een grote opdracht met een 
strakke deadline werden zij - min 
of meer - gedwongen om samen 
te gaan werken. Justin, de tech-
neut, en Paul, de vormgever, kre-

gen in die hectische periode zo-
veel waardering voor elkaar dat 
zij er in eerste instantie voorzich-
tig over nadachten of samenwer-
ken een optie zou kunnen zijn. 
“Wij hebben een hapje gegeten 
met een biertje erbij.” Het drin-
ken en klinken resulteerde febru-
ari 2018 met de start van Activa-
te your Business gevestigd in Stu-

dio’s Aalsmeer. “Eigenlijk zijn wij 
van concurrenten en collega’s nu 
partners geworden.”

Klantgericht
Activate your Business houdt zich 
bezig met het ontwikkelen van 
websites, app’s, software op maat 
en andere technische oplossin-
gen. Door deze technische oplos-
singen toe te passen kan de on-
dernemer het beste uit zijn on-
derneming halen. 
“Wij richten ons op ondernemers 
met een eigen visie betreff ende 
hun branche. Dit doen we samen 
in goed overleg met de onderne-
mer. Communicatie en meeden-
ken maakt ons uniek. Wij slaan 
een brug tussen de techniek en 
de onderneming.”

Samenwerken
Justin en Paul hebben beide an-
dere specialiteiten. Justin richt 
zich voornamelijk op het techni-
sche gedeelte, terwijl Paul zich 

voornamelijk bezig houdt met 
het visualiseren hiervan. Het res-
pect hebben voor elkaar en de 
meerwaarde erkennen in elkaars 
kunnen en mogelijkheden, dát 
maakt hen zo sterk en gewaar-
deerd. Er volgen tal van voorbeel-
den waaruit blijkt dat het zakelij-
ke succes het duo toelacht. Het 
heeft er toegeleid dat de oor-
spronkelijk ruimte werd ingeruild 
voor een riant kantoor met plek 
voor medewerkers en stagiaires. 

Erkend Leerbedrijf
Beiden bezitten niet alleen over 
de gave van het woord, maar 
zijn ook didactisch sterk. Als Er-
kend Leerbedrijf hebben zij in-
middels een goede reputatie op-
gebouwd bij middelbare scholen 
en hun studenten. “Als ik zie wat 
mijn medestudenten op hun sta-
geplaatsen voor opdrachten krij-
gen, dan staat dat niet in verhou-
ding met wat ik hier leer. Het is 
niet alleen het technische kunst-

je, het is zoveel meer. Paul en Jus-
tin leren ons in de klant te verdie-
pen. Zij zijn een steunpilaar voor 
de ondernemers, maar ook voor 
ons.”
  
Sociaal goed bezig 
Hoe krijgen de vele musea in Ne-
derland hun publiek nu aan het 
kunst kijken? Dat was een steeds 
terugkomende vraag voor Muse-
umTV, een klant van Activate your 
Business. MuseumTV kwam met 
het idee, waarna zij samen een lu-
diek platform en app met vele ac-
ties ontwikkelden voor niet alleen 
ouderen, maar ook jongeren met 
een CJP pas. 
Activate your Business heeft de 

afgelopen tijd een sterke groei 
meegemaakt en is van plan dit 
door te zetten. “De groei is goed, 
maar onze kernwaarden blijven 
hetzelfde; de klant staat op num-
mer één en blijft dat ook.”

Finale 
Vrijdag 2 november tijdens de fi -
nale: Onderneming van het Jaar 
in Studio’s Aalmeer wordt bekend 
gemaakt wie zich Starter van het 
Jaar mag noemen. Tot dan blijft 
het spannend voor Activate your 
Business en de andere drie fi na-
listen. Wilt u als gast deze avond 
bijwonen? Kijk dan op de site van 
Ondernemend Aalsmeer. 
Janna van Zon

Wethouder prijst vrijwilligers
OSA toont nut aan van 
ontwikkelingswerk
Aalsmeer - Wethouder Wilma 
Alink maakte woensdag 10 okto-
ber in haar openingstoespraak al 
snel duidelijk dat het met haar be-
trokkenheid voor  OSA wel goed 
zit. Zij prees alle vrijwilligers die 
zich inzetten voor ontwikkelings-
samenwerking. “Je doet het niet 
voor jezelf maar voor een ander. 
Wij kennen op dit moment veel 
rampgebieden maar één persoon 
waar ook ter wereld is evenveel 
waard. Het is niet meer of niet 
minder het is allemaal even erg!” 
Zij nam de tijd om de hele avond 
bij te wonen.

35 Jaar
Een feestelijke bijeenkomst in de 
Raadskelder van het Gemeente-
huis. Feestelijk vanwege het 35 
jarig bestaan van Ontwikkelings 
– Samenwerking Aalsmeer (OSA). 
De avond stond in het teken van 
‘Klein project, groot verschil’. 
Bij het beluisteren van de inter-
views – waar vertegenwoordi-
gers van de 10 tafels met 17 pro-
jecten met een fi nanciële injectie 
van OSA  hun werk toelichtten – 
werd het besef versterkt dat ieder 
kleinschalig project van groot be-
lang is voor de gemeenschap in 
dorpen waar geen water is, geen 
scholen zijn, geen ziekenhuizen, 
waar kinderen zonder ouders ver-
stoten worden.

Optimisten
Maar wanneer er klaslokaaltjes 
gerealiseerd kunnen worden, of 
een operatiekamer, er laborato-
rium materiaal kan worden aan-
geschaft, er weer kinderen naar 
school kunnen, dat door het 
bouwen van waterputten 33 ge-
zinnen in de bergen van Nepal 
schoon drinkwater krijgen, wees-
kinderen in Oeganda weer een 
thuis kennen, waar kinderen die 
nergens terecht kunnen een lief-
devolle opvang krijgen, meisjes 
beschermd worden tegen men-
senhandel. Dat door deze steun 

kinderen mondig worden, een 
diploma halen en hen een toe-
komst wacht waar zij zichzelf 
kunnen onderhouden, gezinnen 
kunnen stichten. Dan klopt de 
uitspraak van voormalig Amerika 
correspondent Charles Groenhui-
zen: “Optimisten hebben de he-
le wereld!” De eeuwige vrees dat 
het geld niet terecht komt daar 
waar het moet zijn, is op al deze 
projecten niet van toepassing. De 
lijntjes zijn zo kort dat er niet iets 
bestaat als een ‘tussenhandel’

Wilde Ganzen
Na de pauze was het woord aan 
mevrouw Rachida Boukhriss, zij 
sprak namens de in 1957 opge-
richte Stichting Wilde Ganzen.  
Haar heldere uitleg hoe Wilde 
Ganzen werkt was een leerzame 
ondersteuning voor OSA. Wilde 
Ganzen heeft geen eigen projec-
ten maar werkt – evenals OSA – 
met aangevraagde projecten. Zij 
het dan wereldwijd. Van alle on-
dersteunde projecten werkt maar 
liefst 75% nog steeds goed. Wil-
de Ganzen – die geen fi nanciële 
hulp krijgt van de overheid maar 
bestaat bij de gratie van donaties 
en nalatenschappen –  gelooft in 
eigen kracht om situaties en toe-
komst te verbeteren. In het eigen 
initiatief.
De lokale bevolking wordt goed 
bij de les gehouden en is ver-
antwoordelijk voor eigen onder-
houd van materialen en grond. 
Gedegen onderzoeken wijzen uit 
dat dit systeem werkt. Aan het 
eind van de avond werden er nog 
een aantal kritische vragen ge-
steld maar de transparante ant-
woorden wezen uit dat de gelden 
daar terecht komen waarvoor zij 
bestemd zijn. Men kon niet an-
ders concluderen dan dat de slo-
gan: Klein project, groot verschil 
gewoon werkt! Meer informatie 
over OSA is te vinden op de web-
site: www.osa-aalsmeer.nl.
Janna van Zon



De zeven ondernemers die hun bedrijven voeren in de 
Zijdstraat bij de molen, noemen hun straatje gekscherend ‘De 
PC van Aalsmeer’. “We hebben de handen ineen geslagen, 
omdat dit een ontzettend gezellige straat is en bezoekers 
meer dan welkom bij ons zijn. We hebben hier álles, zijn 
anders dan anderen, zeer divers en niet onbelangrijk; álles 
is verhuurd in dit boeiende en bloeiende stukje Zijdstraat!” 
Het enthousiaste gezelschap vertelt in een onderhoudend 
gesprek het een en ander over hun ondernemingen. Raymond 
Schellingerhout bijt het spits af: “Bloembinderij Raymond 
is een exclusieve bloemenzaak. We maken specifi eke 
boeketten, bruids- en rouwwerk.” Zijn buurvrouw Emmy vult 
aan: “Ik hoor regelmatig van tevreden klanten dat ze speciaal 
bij jou de boeketten kopen, omdat er iedere keer iets anders 
uitkomt. Verrassend anders dus.” Raymond vervolgt: “Verder 
verkopen we decoratieartikelen zoals stoelen, kussens, vazen 
en lifestyle spullen. We zijn sinds 2000 een begrip in Aalsmeer 
en zitten hier nu anderhalf jaar met veel plezier. Ik merk dat 
het steeds drukker wordt in ‘ons straatje’.” Aan de gezellige 
koffi etafel in haar winkel is nu Emmy Huis aan de beurt. Zij 
heeft begin van dit jaar haar bijzondere vrouwenmodezaak 
DiEMode geopend. “Wij verkopen zwart, wit en grijze kleding 
in de maten 36 tot en met 54. Dus niet alleen grote maten! 
Dat is echt een misvatting. Laatst slaagde een slanke dame 
in maat XS en was zelfs verbaasd, maar we hebben er voor 
iedere vrouw wel iets tussenhangen. Daarnaast verkopen we 
laarsjes, die ik zelf ontwerp en ik restyle ook kleding.” Tassen, 
accessoires, sjaals en sieraden hangen ook in de gezellige 
modezaak en regelmatig wordt de collectie vernieuwd. Emmy: 
“Ons spaarsysteem is ook zeer aantrekkelijk en de koffi e staat 
altijd klaar!”

Ondernemers aan het woord
Janneke Groen in ’t Woud van Jipswinkeltje zegt over 
DiEMode: “Het was lang geleden dat ik zo goed geslaagd ben 
met het kopen van kleding.” Het is duidelijk, de ondernemers 
zijn erg betrokken met elkaar en dat gevoel is merkbaar 
in de straat. Zelf heeft Janneke een winkel met baby- en 
kinderartikelen, woonaccessoires, boekjes en speelgoed. 
“Het is altijd een droom van mij geweest om een dergelijke 
winkel te beginnen. Ik ben gestart met een webshop, maar 
het hebben van een fysieke winkel is zo leuk. We verkopen 

bamboe serviesjes, educatief speelgoed en kleine cadeautjes 
tegen leuke prijzen. Maar er zijn ook tassen te koop, 
waxinelichthouders, glazen decoratieartikelen en spelletjes. 
Te veel om op te noemen. Kom gewoon eens snuffelen! Bij 
besteding van 25 euro ontvang je nu een rammelaar.” Kees 
Boomhouwer van de gelijknamige tabakshop schuift ook even 
aan bij het gezelschap. Hij zit het langst in het straatje, bijna 
zeven jaar, en zegt: “Tja, wat kan ik zeggen, ik ben blij met 
deze mensen. Het wordt steeds drukker en het is gezellig. 
Goed dat alles verhuurd is. Dat zegt wel wat. Over mijn winkel: 
Ik verkoop loten voor zeven kansspelen, cadeaukaarten en 
natuurlijk rookartikelen. Van gewoon roken, sigaretten, shag 
en sigaren tot elektronisch roken, ik heb gewoon alles voor de 
roker.” Jill Hendriks is vervolgens aan het woord. Ze had jaren 
een webshop en sinds januari haar winkeltje JiJa Style. “Dat 
bevalt me erg goed. Ik ga mee met de mode, maar altijd met 
een vleugje Ibiza-Jill-stijl. Ik doe zelf de inkoop, heb wekelijks 
nieuwe collectie en zorg dat ik betaalbare kleding in de 
rekken heb hangen in de maten 36 tot en met 48. Daarnaast 
verkoop ik schoenen en accessoires, zoals dromenvangers 
en spreukbordjes. Ik vind het hier erg leuk in het gezelligste 
straatje van Aalsmeer!” Over Tandartspraktijk Aalsmeer kunnen 
tandarts Bouke Zwaan en zijn vrouw Belinda van de Poll kort 
zijn: “De open dagen waren 4 en 5 oktober een groot succes. 
Er hebben zich al tweehonderd klanten aangemeld. We zijn 
een reguliere tandartspraktijk maar richten ons daarnaast 
op esthetische zaken zoals implantaten, kronen, bruggen, 
veneers en kunstgebitten.” De praktijk is zeer sfeervol 
ingericht en lonend om van binnen te aanschouwen. Uiteraard 
wordt vrijblijvende informatie door het team verstrekt.” Als 
laatste is Sendy Nordsiek aan het woord. Zij staat net een 
klant te knippen in haar kapsalon Sendy Stingray. “Al dertien 
jaar zit ik in Aalsmeer waarvan in dit pand ruim zes jaar. We 
knippen zonder afspraak voor een redelijke prijs. Daar ben ik 
trots op. Ook op mijn professioneel en geweldig leuke team. 
Ik ben blij hier. De saamhorigheid met elkaar is heel bijzonder.” 
Het enthousiasme straalt van alle ondernemers af. Het is de 
moeite waard om te gaan winkelen, of op zijn minst eens een 
kijkje te nemen, in de PC van Aalsmeer, naar eigen zeggen, 
het exclusiefste straatje naast Korenmolen de Leeuw. 

Door Miranda Gommans

Zijdstraat bij de molen; 
De PC van Aalsmeer!

Op de foto v.l.n.r.: Bouke en Belinda van Tandartspraktijk Aalsmeer, Jill van JiJa Style, Kees van Tabakshop Boomhouwer, 
Emmy van DiEMode, Janneke van Jipswinkeltje, Sendy van Kapsalon Stingray en Raymond van Bloembinderij Raymond

www.diemode.nl

www.jijastyle.nl

www.tpaalsmeer.nl

www.sendystingray.nl

www.jipswinkeltje.nl
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Scherpe prijzen, snelle reparaties
Nieuw in Aalsmeer:
‘De Fietsgarage’
Aalsmeer - ‘Kom binnen, we zijn 
open’. De in het Engels geschre-
ven welkomstwoorden op een 
zeeblauw karakteristiek bord-
je hangt prominent aan de toe-
gangspoort van ‘De Fietsgarage’. 
Het is één van de leuke rekwisie-
ten die Martijn Vera heeft laten 
meeverhuizen van Uithoorn naar 
zijn werkplaats in Aalsmeer. Aan 
de Zwarteweg dicht tegen de 
Westeinderplassen is sinds sep-
tember zijn bedrijf ‘De Fietsgara-
ge’ geopend. Dé locatie waar ie-
dereen tegen een scherpe prijs 
en in een kort tijdsbestek zijn of 
haar fiets kan laten repareren.
De Fietsgarage was de afgelopen 
vier jaar gevestigd in Uithoon 
vlak bij het winkelcentrum. “Daar 
heb ik een grote klantenkring op-
gebouwd. Ik had het daar prima 
naar mijn zin. In mijn zoektocht 
naar een nieuwe woning vond ik 
op een mooie locatie in Aalsmeer 
een geschikt huis. En ja, dan ver-
huist de Fietsgarage natuurlijk 
mee.”
Vera heeft drukke maanden ach-
ter de rug. Niet alleen vergde 
de verbouwing van de woning 
veel tijd en arbeid, de enthousi-
aste fietsreparateur stak de han-
den ook flink uit de mouwen om 
naast zijn woning de garage om 
te bouwen tot ‘De Fietsgarage’. 
“Het heeft wat bloed, zweet en 
tranen gekost, maar het is gelukt. 
Ik wilde perse in de eerste week 
van september de deuren ope-
nen. Dat had ik mijn vaste klan-
ten beloofd, want ook uit Uithoon 
weten ze de weg naar Aalsmeer 
te vinden hoor.”
De werkplek van Vera ziet er niet 
groot, maar wel goed geordend 
uit. Een ruime werkbank en langs 
de wanden schappen met nieuwe 
onderdelen en gereedschap. Een 
groot aantal buitenbanden bun-
gelen aan het plafond en in het 

midden ruimte voor het uitvoe-
ren van reparaties. Voor de werk-
plaats staat de opvallende rode 
bedrijfbus met het logo van ‘De 
Fietsgarage’. Vera: “Die bus is een 
belangrijk onderdeel van mijn 
bedrijfsvoering. Voor mensen die 
bijvoorbeeld krap in hun tijd zit-
ten of slecht ter been zijn haal ik 
de fiets op en wordt meestal de-
zelfde dag gerepareerd terugge-
bracht.” Naast deze transportser-
vice is de snelle klantvriendelijke 
service een pluspunt bij ‘De Fiets-
garage’. Een afspraak maken is 
vaak niet nodig. Fiets brengen, re-
pareren en paar uur later al klaar.
Gediplomeerd vakman Martijn 
Vera repareert alle type en mer-
ken fietsen, ongeacht waar die 
is aangeschaft. Daarnaast is ‘De 
Fietsgarage’ aangesloten bij Fiet-
senwinkel.nl als officieel erkend 
servicepunt waardoor u met el-
ke fiets gekocht bij fietsenwinkel.
nl terecht kunt bij ‘De Fietsgarage’ 
voor garantie, reparatie en onder-
houd.
‘De Fietsgarage’ is gevestigd aan 
Zwarteweg 21 en is maandag 
tot en met donderdag geopend 
van 9.30 tot 17.00. Op vrijdag tot 
11.30 uur. Zaterdag gesloten. Bui-
ten de openingstijden is het mo-
gelijk om uw fiets langs te bren-
gen door middel van een kaartsy-
steem aan de toegangspoort. Uw 
fiets ophalen is buiten de ope-
ningstijden ook mogelijk op af-
spraak.
Momenteel heeft ‘De Fietsgara-
ge’ een aantrekkelijke voordeel-
actie. Onderhoudsbeurt à 35 eu-
ro in plaats van 42,50 euro. En in 
combinatie met een onderhouds-
beurt altijd 50 procent korting op 
montage van onderdelen. Meer 
weten? Kijk op www.defietsgara-
ge.com, stuur een e-mail naar: in-
fo@defietsgarage.com of bel: 06-
12135119.

Cindy: “Welkom in mijn droom”
Kidsproof Lollipopland 
aanwinst voor gezinnen
Aalsmeer - Cindy Springintveld-
Veerman wist het al heel lang; ze 
wilde een eigen onderneming 
beginnen. Lollipopland by Hea-
vy Dreamer is inmiddels een feit. 
De kindvriendelijke winkel annex 
horecaonderneming in de Zijd-
straat opende haar deuren op za-
terdag 29 september onder luid 
applaus nadat de eigenaresse 
zelf, met een paar (dans)vriendin-
nen, de openingsdans had ver-
zorgd. Hoe het idee van deze bij-
zondere zaak, alsmede de naam, 
tot stand gekomen is vertelt Cin-
dy aan de picknicktafel voor de 
winkel: “Lollipopland is een lied-
je van K3 dat ik altijd keihard aan-
zet in de auto voor mijn kinde-
ren. Dan is zes jaar en mijn mei-
den Kate en Jady, een tweeling, 
zijn twee jaar oud. De naam Lol-
lipopland móest het worden en 
Dan was vrijwel de enige die dat 
geheimpje wist. ‘By Heavy Drea-
mer’ werd er aangeplakt, want 
een heavy dreamer, dat bén ik 
gewoon. Er ontstaan in mijn dro-
men altijd prachtige ideeën.” Cin-
dy is na haar opleiding in de ho-
reca begonnen. “Ik ben opgevoed 
in Het Wapen van Aalsmeer. Die 
mensen hebben mij de kneep-
jes van het horeca-vak goed ge-
leerd. Daarna heb ik een kantoor-
baan gehad, vervolgens ben ik de 
mode ingegaan en mijn laatste 
werkgever was Kinderhof, nu So-
lidoe. Daar deed ik de naschool-
se opvang voor kinderen van vier 
tot twaalf jaar. Al deze disciplines 
heb ik samengevoegd voor mijn 
bedrijf. In 2015 begon ik een web-
site in modeaccessoires en baby-
kleertjes en ik heb ook een eigen 
babylijn. In Lollipopland komt het 
allemaal samen.”

Soep, tosti’s, koffie en lekkers
Cindy vervolgt: “De weg hiernaar-
toe is best lang geweest. De ver-
gunning was, op zijn zachtst ge-
zegd, ‘nogal een dingetje’, maar 

het is goed gekomen. Het pand, 
waar voorheen de ijssalon in was 
gevestigd, stond leeg en met 
hulp van bedrijven, maar ook 
vrienden en familie hebben we 
de verbouwing en aanpassingen 
gedaan. Zonder hen was het al-
lemaal niet gelukt. Ik ben ze dan 
ook enorm dankbaar. Ik heb zelf 
de inrichting en styling verzorgd.” 
De winkel heeft een stoere uit-
straling, met als blikvanger een 
wand met groen blad en veel ge-
schreven gezegdes op de muur. 
Een speelhoek voor kinderen 
staat prominent in de hoek. “Het 
is ook mijn bedoeling om kinde-
ren een fijn gevoel te geven. Als 
zij lekker spelen, kunnen de ou-
ders op hun gemak iets nuttigen. 
Iedere dag maakt mijn moeder 
wisselende soep, ik heb tosti’s op 
de kaart en koffie, thee of limona-
de met iets lekkers erbij. We moe-
ten nog even kijken waar behoef-
te aan is. Ideeën genoeg.” 
Daarnaast heeft Lollipopland ba-
bykleertjes voor kinderen tot drie 
jaar, oldskool houten speelgoed, 
cadeauartikelen, tasjes, sieraden, 
modeaccessoires en nog veel 
meer. Ook voor mama’s/vrouwen 
die willen komen shoppen. De 
winkel is uitgerust met een ruim 
toilet, inclusief verschoontafel. 
De openingstijden zijn van dins-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.30 uur. Cindy hoopt 
dat het unieke concept wordt 
opgepakt en zegt tot slot: “Deze 
Aalsmeerse straat kon best wat 
sparkling gebruiken. Ik vind het 
zo leuk, maar ook best spannend. 
In ieder geval; Welkom in mijn 
droom! Als ik het zeg word ik er 
zelf heel blij van, nu maar hopen 
dat mijn mededorpelingen dat 
ook worden. Kom het maar snel 
ervaren.” Het adres van Lollipo-
pland by Heavy Dreamer is Zijd-
straat 49.
Door Miranda Gommans

Energieverbruik verder vergroenen
1.500 Zonnepanelen op 
dak DFG-bedrijven
Aalsmeer - De Dutch Flower 
Group (DFG) heeft een start ge-
maakt met het plaatsen van maar 
liefst 1.500 zonnepanelen op het 
dak van de DFG-bedrijven Bloom, 
Greenex en e-Flora. Het opper-
vlak loopt op tot 5.000 vierkante 
meter. De zonnepanelen leveren 
een jaarlijks vermogen van maar 
liefst 400.000 kWh.
“We kunnen het grootste deel 
van de hallen – ruim 100.000 vier-
kante meter – van onze bedrijven 

in Aalsmeer duurzaam verlichten 
met de verkregen stroom”, aldus 
een trotse Harry Brockhoff van de 
Dutch Flower Group. “Dit is de fi-
nishing touch van dit toch al su-
per energiezuinige pand.”
DFG heeft het dak van de nieuw-
bouw bij het ontwerpen direct 
geschikt laten maken voor het 
plaatsen van de zonnepanelen. 
De verwachting is dat alle zonne-
panelen voor het einde van okto-
ber zijn geïnstalleerd.

Focus op internationale groeikansen
19e Fair Trade Aalsmeer 
met 20.000 producten
Aalsmeer - De Trade Fair 
Aalsmeer is met 20.000 produc-
ten en 600 exposanten de inter-
nationale sierteeltbeurs met het 
breedste en diepste assortiment. 
Kwekers, veredelaars en hande-
laren presenteren hun novitei-
ten en hun bijzondere bloemen 
en planten. Het thema dit jaar is 
Connect to Global Growth. De 
Trade Fair Aalsmeer vindt plaats 
van 7 tot en met 9 november.
 
Noviteiten
Het is de 19e keer dat de Trade 
Fair Aalsmeer plaatsvindt. Dit 
jaar is de totale beursoppervlakte 
25.000 vierkante meter. Exposan-
ten zijn dit jaar afkomstig uit Ne-
derland, België, Duitsland, Frank-
rijk, Denemarken, Italië, Spanje, 
Israël, Ethiopië, Taiwan, Japan en 
de Verenigde Staten. De organi-
satie verwacht meer dan 16.000 
bezoekers uit alle delen van de 
wereld. De Trade Fair Aalsmeer is 
bij uitstek de internationale vak-
beurs waar noviteiten worden ge-

presenteerd en waar de belang-
rijkste trends te zien zijn.

Nieuwe handelsroutes
Het thema van de Trade Fair 
Aalsmeer is dit jaar Connect to 
Global Growth. De sierteelt is sterk 
internationaal georiënteerd. In het 
programma is veel aandacht voor 
nieuwe handelsroutes en het over-
bruggen van verschillen in cultuur 
tussen nieuwe handelspartners. 
Op de Trade Fair Aalsmeer kunnen 
bezoekers kennismaken met digi-
tale initiatieven in de sierteeltsec-
tor, zoals het aanbodsplatform Flo-
riday. De Trade Fair Aalsmeer is een 
initiatief van Royal FloraHolland 
en vindt plaats op de veilingloca-
tie Aalsmeer aan de Legmeerdijk. 
De openingstijden zijn woensdag 
7 en donderdag 8 november van 
9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 9 no-
vember van 9.00 tot 15.00 uur. De 
Trade Fair Aalsmeer is een vak-
beurs en niet toegankelijk voor 
particulieren. Meer informatie op 
www.tradefairaalsmeer.com. 

Voor liefhebbers, specialisten en teams

Groot Aalsmeers Dictee: 
Aanmelden nu mogelijk!
Aalsmeer - Vrijdag 16 novem-
ber wordt in restaurant ’t Wapen 
van Aalsmeer de negende edi-
tie van het Groot Aalsmeers Dic-
tee gehouden. Inschrijven is mo-
gelijk in de categorieën liefheb-
bers, specialisten en teams. Het 
Groot Aalsmeers Dictee is voor 
taalliefhebbers uit Aalsmeer en 
omstreken inmiddels een vast ge-
geven. Nadat de organisatie ja-
renlang in handen was van Boek-
huis Aalsmeer, is vorig jaar een 
stichting opgericht om de tradi-
tie voort te zetten. Deelnemers 
maken een invuldictee, waarbij zij 
een geselecteerd aantal woorden 
opschrijven. Dat is niet altijd een-
voudig, maar wel leuk! Het dictee 
wordt dit jaar geschreven door 
Annemarie Braakman-Ven, die te-
vens voorzitter is van de Stichting 
Groot Aalsmeers Dictee. Zij is niet 
alleen oud-winnares van het dic-
tee, maar schreef ook reeds drie-
maal eerder de tekst. Bij het dic-
tee is plaats voor maximaal 45 
deelnemers. Het credo ‘meedoen 
is belangrijker dan winnen’ is zon-

der meer van toepassing, wat niet 
wegneemt dat iedereen natuurlijk 
zijn uiterste best doet om zo min 
mogelijk fouten te maken.  Naast 
de liefhebbers uit Aalsmeer en 
omgeving is er de categorie spe-
cialisten voor dicteemakers van 
elders. De categorie teams (al-
leen voor liefhebbers) maakt ook 
weer deel uit van de taalstrijd. Een 
team dient te bestaan uit drie per-
sonen. Voor het berekenen van de 
uitslag wordt het aantal fouten 
van de drie leden bij elkaar op-
geteld. Na het dictee gaat de na-
kijkploeg aan de slag en is er voor 
de deelnemers een buffet. Aan-
sluitend wordt de uitslag bekend-
gemaakt. Inschrijven is vanaf he-
den mogelijk en kan via taaleve-
nementen@gmail.com. De kosten 
zijn 28,50 euro per persoon, het 
buffet is hierbij inbegrepen. De 
ontvangst is vrijdag 16 november 
vanaf 18.00 uur, aanvang van het 
dictee is 18.30 uur. Na het buffet 
wordt de tekst met toelichting ge-
presenteerd en omstreeks 21.30 
uur wordt de uitslag verwacht.

De kop is er af!
3e Lichting Zaai van start
Aalsmeer - Dinsdag 16 okto-
ber kwamen 21 Zaailingen voor 
de eerste sessie bijeen bij Zaai, 
Kweek & Eet. Sommigen nog wat 
onwennig, enigszins afwachtend, 
anderen liepen op bekenden toe. 
“Wat gaaf dat je ook mee mag 
doen.” Wendy Masselink heette 
de groep namens de gemeente 
welkom. “Stel je open, neem de 
kennis die je krijgt aangereikt in 
je op, heb het lef om contacten 
te maken met andere startende - 
en gevestigde ondernemers. Zaai 
is voor ondernemers en voor on-
dernemende mensen.” Dat laatste 
is nieuw. Tijdens de voorselectie 
was duidelijk dat Thomas Visser - 
coördinator van De Oude Veiling - 
ondanks dat hij (nog) geen eigen 
onderneming heeft, over zoveel 
pluspunten beschikte dat hij - tot 
grote vreugde - kon aanschuiven. 
Hugo van Luling sprak namens 
Ondernemend Aalsmeer. “Onze 
gemeente kent 4500 bij de Ka-
mer van Koophandel ingeschre-
ven ondernemers. Dat is uniek, 
jullie mogen je best gaan doen.”

Verscheidenheid aan branches
Vervolgens was het woord aan 
de coach van Zaai Aalsmeer, An-
ja de Die. Met een rake uitspraak 
van Confusius: “Als duidelijk is 
dat de doelen niet bereikt kun-
nen worden, pas dan niet de doe-
len aan maar de stappen er naar 
toe”, werd de toon gezet. De Zaai-
lingen kregen handvatten aan-
gereikt hoe je dat dan het bes-
te kan doen. De verscheidenheid 
aan branches binnen deze lich-
ting Zaailingen is groot, evenals 
de onderlinge verschillen. Onder-
nemers die al wat langer een ei-

gen bedrijf leiden, maar wel wat 
meer strategie en structuur kun-
nen gebruiken of ondernemers 
die al goed draaien maar op het 
gebied van social media nog wat 
kunnen leren. Naast degenen die 
recent van werknemer ZZP’er zijn 
geworden. Na de komende inter-
visie avonden, de individuele en 
plenaire coachsessies, de master-
classes, de mentor avond zal ie-
dereen over een half jaar een stuk 
wijzer zijn. 

Prima leerschool
Een pitch houden van een minuut 
werd gezien als een uitdaging, 
maar ging de meesten goed af. 
“Wat hebben jullie van deze pitch 
geleerd?”, was de vraag. Met de 
antwoorden van de coach konden 
de Zaailingen goed uit de voeten. 
Een volgende vraag hoe de eer-
ste Zaaisessie was beleefd bleek 
dat het vertrouwen in het Zaai 
coachtraject groot is. “Saamho-
righeid, een openbaring, genoeg 
stof om over na te denken, inspi-
rerend, energierijk, uitdagend, po-
sitief inzicht.” Na drie intense uren 
was het zoet lunchen. De lekkere 
broodjes gingen als koek naar bin-
nen. Er werden onderlinge afspra-
ken gemaakt, visitekaartjes uitge-
deeld, interessante gesprekken 
gevoerd waardoor het leek alsof 
men elkaar al jaren kenden. Zaai 
is een prima leerschool voor dege-
nen die nieuwe wegen willen in-
slaan en bewandelen. Voor meer 
informatie over het coachtraject 
kan contact opgenomen worden 
met Kirsten Verhoef, projector-
ganisator, via 0297-366182 of via 
kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon 
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Veel animo bij start eerste blok 
Kennismakingscursussen 
Cultuurpunt succesvol
Aalsmeer - Afgelopen week is 
Cultuurpunt Aalsmeer van start 
gegaan met het eerste cursus-
blok van dit schooljaar. Het ani-
mo was erg groot. De drukbe-
zochte open middag en kennis-
makingsworkshops op verschil-
lende basisscholen heeft ervoor 
gezorgd dat er bij diverse cursus-
sen zelfs geen plek meer was. De 
komende weken volgen 110 kin-
deren lessen muziek, musical, 
ballet, graffiti, DJ en circus op ver-
schillende locaties in Aalsmeer en 
Kudelstaart.
De afgelopen maanden is De Ou-
de Veiling, waarin Cultuurpunt 
Aalsmeer gevestigd is, flink ver-
bouwd. In het vernieuwde pand 
vinden verschillende lessen van 
het Cultuurpunt plaats. Zo wor-
den er op woensdagmiddag 
muzieklessen in de vernieuwde 
workshopruimte gegeven en op 
donderdagmiddag musicallessen 
in de theaterzaal. 
Na de open middag enkele we-
ken geleden liep het storm met 
de aanmeldingen. Voor diverse 
cursussen kwamen zelfs zo veel 

inschrijvingen binnen dat er al 
een wachtlijst voor het volgende 
blok is ontstaan. De verbouwing 
heeft voor het Cultuurpunt ge-
zorgd voor een grotere toeganke-
lijkheid en van de nieuwe wacht-
ruimte wordt dan ook gretig ge-
bruikgemaakt. Het Cultuurpunt is 
erg blij met de resultaten die de 
verbouwing heeft opgeleverd.

Tweede blok
Meedoen met het volgende blok?
Twee keer per jaar organiseert 
Cultuurpunt Aalsmeer korte, ori-
enterende cursussen voor basis-
schoolleerlingen in de naschool-
se tijd. Het tweede cursusblok 
van Cultuurpunt Aalsmeer gaat 
van start in februari 2019. Aan 
het aanbod wordt nog volop ge-
werkt. Houd voor de nieuwe cur-
susdata- en locaties de websi-
te in de gaten, www.cultuurpun-
taalsmeer.nl. Wil je er zeker van 
zijn dat jij het volgende blok ook 
mee kan doen met één van de 
cursussen? Geef je dan nu alvast 
op door een mail te sturen naar 
info@cultuurpuntaalsmeer.nl. 

Rabobank reikt prijzen uit 
aan winnaars kleurwedstrijd
Aalsmeer - Dat de Rabo Kinder-
middag tijdens de feestweek 
Aalsmeer altijd druk bezocht 
wordt, is al jaren bekend. Maar 
dit jaar organiseerden de mede-
werkers van het Rabobankkan-
toor in de Zijdstraat er een leuke 
kleurplaatwedstrijd voor de jon-
ge bezoekers bij. De Kindermid-
dag stond in het teken van Brand-
weerman Sam en Julia & Sara. Kin-
deren konden tussen de optre-
dens door kleuren bij de Rabos-
tand. Iedereen kreeg na afloop 
van de leuke optredens drinken, 
fruit en een kleurplaat mee die la-
ter ingeleverd kon worden. Dit al-
les in een Rabobank pin-pin-tas.

PinPin de Pinguïn
De Rabo PinPin is een coole zak-
geld app. Kinderen leren samen 
met PinPin de Pinguïn van alles 
over de wereld van geld. Hoe is 

het bijvoorbeeld om te sparen of 
juist om veel uit te geven? Ouders 
kunnen zien hoe hun kind met di-
gitaal geld omgaat. Zo kunnen zij 
gemakkelijk samen met hun kind 
in gesprek gaan over de waarde 
van geld.

Drie winnaars
Uit de vele ingeleverde kleurpla-
ten zijn drie winnaars getrokken. 
De drie winnaars zijn Daphne de 
Jager, Jorn Bolder en Loua Wie-
sener. Vorige week kwamen de-
ze winnaars enthousiast naar het 
kantoor van de Rabobank om de 
prijzen in ontvangst te nemen 
onder het genot van gebak en li-
monade. 
Volgend jaar viert de feestweek 
Aalsmeer een jubileum en gaat 
de Rabobank extra uitpakken tij-
dens de kindermiddag. Wordt 
vervolgd!

Leerzame en prettige ochtend
Leerlingen Groenstrook 
naar ‘Green Unplugged’
Aalsmeer - In het kader van 
‘Green Unplugged’ zijn de leerlin-
gen van klas 3A van Wellantcol-
lege de Groenstrook onlangs per 
bus naar bollenbedrijf C.S. We-
ijers afgereisd waar ze een rond-
leiding kregen en twee work-
shops over interessante onder-
werpen zoals food hebben ge-
volgd.
‘Green Unplugged’ is een inspi-
rerend event van het Groen on-
derwijscentrum in samenwer-
king met het groene bedrijfs-
leven. Na de succesvolle editie 
van ‘Green Unplugged’ in de re-
gio’s Aalsmeer en Rijnsburg kon-
den leerlingen van middelbare 
scholen uit de Groene Hart regio 
op donderdagochtend 4 oktober 

intensief kennis maken met de 
groene sector.
Twaalf bedrijven werkten mee 
aan dit project. De carrièrekan-
sen in de groene sector werden 
onder de aandacht van leerlin-
gen, docenten en decanen ge-
bracht. Zij hebben kunnen zien 
en voelen welke mogelijkheden 
de groene sector te bieden heeft. 
Naast bedrijfsrondleidingen wer-
den er leuke workshops gegeven 
op het gebied van duurzaam-
heid, internationale handel, ICT, 
genetica, techniek, teelt en tuin-
aanleg.
Zowel de leerlingen als organisa-
toren als begeleiders hebben ge-
noten van de leerzame en pretti-
ge ochtend!

Drukte bij afsluiting jubileumjaar
Stralend kabouterfeest 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - In de warme herfstzon 
vond afgelopen zondag het ka-
bouterfeest plaats bij kinderboer-
derij Boerenvreugd. Als afsluiting 
van het jubileumjaar kreeg de ac-
tiviteitencommissie van Stichting 
Kinderboerderij Aalsmeer de be-
loning voor het hele jaar hard 
werken aan de verschillende eve-
nementen. Het was, mede dank-
zij het mooie weer, erg druk op 
de kinderboerderij. Er was weer 
een vol programma uitgestippeld 
voor de bezoekers. Een kabouter 
vossenjacht, spelletjes als kabou-
ter-stoelendans en een origine-
le kabouter-poppenkastverhaal 
waren een paar van de hoogte-
punten van deze dag. Vanwege 
de grote belangstelling moes-

ten de kluskabouters van Boeren-
vreugd tussentijds extra stamme-
tjes zagen om aan de vraag van 
de knutselbezoekers te kunnen 
voldoen. Zij beschilderden in de 
feesttent de stammetjes tot ka-
boutergezichtjes.

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligers van Boerenvreugd 
namen op deze dag meteen de 
kans om nieuwe collega’s te vin-
den. Er was een vacaturekrant 
voor de verschillende functies op 
de boerderij, zoals klussen, ten-
ten bouwen of winkeldienst. Wie 
interesse heeft, kan zich melden 
via vrijwilligers@boerenvreugd.nl 
of bij één van de vrijwilligers op 
de kinderboerderij.

Herfstvakantie!
Sport- en spelactiviteiten in 
sporthallen en zwembad
Aalsmeer - Lekker sportief bezig 
zijn in de herfstvakantie? Dat kan! 
In de sporthallen en in het zwem-
bad worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor kinderen.

Sport & spelinstuiven
Maandag 22 oktober is er een 
sport & spelinstuif in De Proosdij-
hal Kudelstaart. Alle kinderen van 
4 tot en met 12 jaar zijn welkom 
om te komen springen, klimmen 
en klauteren. De instuif is van 
9.30 tot 12.00 uur, entree is 3,50 
euro (begeleiders gratis). De ho-
reca is open voor koffie, thee, fris 
en natuurlijk wat lekkers.
De andere sport & spelinstuif 
vindt plaats op woensdag 24 ok-
tober in Sportcentrum De Wa-
terlelie. Deze instuif is eveneens 
voor kinderen vanaf 4 tot en met 
12 jaar. Kom springen, rennen, 
spelen en klimmen. De instuif 
duurt van 9.30 tot 12.00 uur, en-
tree is 3,50 euro (begeleiders gra-
tis). De horeca is uiteraard open. 

Combi-ticket en vrijzwemmen
In Sportcentrum De Waterle-
lie kunnen kinderen op woens-
dag 24 oktober meedoen aan de 
sport & spelinstuif en vrijzwem-
men voor slechts 5,50 euro. Dit 
speciale combi-ticket is alleen de-
ze woensdag geldig. Tussen 09.30 
uur en 12.00 uur is het sporten en 
tussen 10.30 en 15.30 uur kan er 
gezwommen worden. 

Van zaterdag 20 tot en met zon-
dag 28 oktober is er dagelijks vrij-
zwemmen in Zwembad De Wa-
terlelie. Het speciale tarief voor 
vrijzwemmen is: voor 1 tot en 
met 3 jaar 2 euro, voor 4 tot en 
met 15 jaar 4 euro (niet op zon-
dag) en voor 16 jaar en ouder 5 
euro.

Banenbad en Babyzwemmen
Het programma van het banen-
bad blijft ongewijzigd, met uit-
zondering van woensdag. Dan 
is het bad ’s ochtends open van 
9.00 tot 13.00 uur, ’s avonds gel-
den de gewone openingstijden 
(19.30 tot 21.30 uur). Alle sport-
groepen gaan in de vakantie ge-
woon door; alleen het Aquajog-
gen op donderdagmiddag wordt 
verschoven van 14.00 naar 14.30 
uur. 
Ook met de allerjongsten kan 
worden gezwommen in de va-
kantie. De baby & peuterlessen 
gaan gewoon door op dinsdag-
ochtend, donderdagochtend en 
zondagochtend. Op vrijdag gaan 
de lessen niet door in de vakan-
tie. Een kaartje kost 6,50 euro 
voor (groot)ouder en kind. Voor 
meer informatie over de activitei-
ten, tijden vrijzwemmen en actu-
ele openingstijden kan gekeken 
worden op www.dewaterlelie-
aalsmeer.nl, in de gratis app van 
De Waterlelie of bel naar de re-
ceptie: 0297-322022.

Herfstvakantie in het Bos
Amstelland - Kom in de herfst-
vakantie naar het Amsterdamse 
Bos. Van dinsdag 23 tot en met 
vrijdag 26 oktober zijn er elke dag 
activiteiten. Op dinsdagmiddag 
23 oktober om 12.00 uur, 13.30 

uur of 15.00 uur, zoekt Aad Piraat, 
stoere zeerovers. Maar dat ben je 
niet zomaar. Kun jij zwaardvech-
ten, over een parcours heen klim-
men en schat zoeken? Kom dan 
meedoen! Geschikt voor kinde-

ren van 4 tot 9 jaar en (groot)ou-
ders of begeleiders. 

Oervolk
Op woensdagmiddag 24 oktober 
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 
uur, slaat het Oervolk zijn kamp 
op voor de winter. Iedereen helpt 
mee met het bouwen van bos-
hutten. Geschikt voor kinderen 
van 6 tot 11 jaar en (groot)ouders 
of begeleiders. Maak op donder-
dagmiddag 25 oktober om 12.00 
uur, 13.30 uur of 15.00 uur, pijl en 

boog, speren en katapulten. En 
doe een sluipspel in het Bos. Ge-
schikt voor kinderen van 6 tot 11 
jaar en (groot)ouders of begelei-
ders. Alle drie de activiteiten duren 
gemiddeld een uur, starten bij de 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 
en deelname kost 5 euro per kind 
en 2,50 euro per volwassene. Aan-
melden is verplicht en kan in de 
Boswinkel, via 020-5456100 of via 
www.amsterdamsebos.nl. De Bos-
winkel is iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend 10.00-17.00 uur.

Combifun voor jeugd 6 t/m 12 jaar
Circus in herfstvakantie
Aalsmeer - Volgende week is het 
alweer herfstvakantie. Net zo-
als iedere andere vakantie orga-
niseren Cultuurpunt Aalsmeer, 
de Binding en Team Sportservice 
Aalsmeer ook nu weer hun geza-
menlijke CombiFun activiteit. Na 
het ontzettende succes van vorig 
jaar hebben zij besloten om op-
nieuw de professionals van Cir-
cus Kristal uit te nodigen voor 
een dag in het teken van het cir-
cus! Op vrijdag 26 oktober kan 
er de hele dag geoefend wor-
den met acrobatiek, goocheltrucs 
en clown stunts. De dag zal afge-
sloten worden met een voorstel-
ling voor de ouders en andere ge-
interesseerden. Tijdens het cir-
cusprogramma gaan de kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot en met 
12 jaar aan de slag met eenwie-
lers, koorddansapparaten, even-
wichtsbalken, jongleerballen en 
nog veel. Als de kinderen de ba-
sis onder de knie hebben is het 

tijd om toe te werken naar een 
grote presentatie in een echte cir-
cuspiste. De presentatie, die om 
14.00 uur begint, is de grote fina-
le van de dag en is vrij toeganke-
lijk voor vaders, moeders, opa’s, 
oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes 
en vriendinnetjes. Inschrijven kan 
tot dinsdag 23 oktober via www.
debinding.nl/agenda. Wees er 
snel bij want vol is vol! De Com-
biFun circusdag is op vrijdag 26 
oktober (in de herfstvakantie) en 
wordt gehouden in de Proosdij-
hal in Kudelstaart (Edisonstraat 
6). De dag kost bij voorinschrij-
ving 10 euro per kind en, indien 
nog plek, 12 euro per kind aan de 
deur. Inloop vanaf 10.45 uur, start 
programma 11.00 uur. De presen-
tatie is om 14.00 uur, einde pro-
gramma 14.30 uur. 
Let op: Kinderen dienen zelf een 
lunchpakketje mee te nemen. Er 
is tijd voor een lunchpauze inge-
ruimd.
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Korfbalcompetitie VZOD-jeugd
D1 ongeslagen kampioen!
Kudelstaart - Vorige week moest 
de D1 van korfbalvereniging 
VZOD aantreden tegen de num-
mer twee. Het team moest win-
nen om kampioen te worden. Aan 
het begin was het spel een beet-
je slordig, mogelijk was spanning 
hier de oorzaak van. Maar uitein-
delijk werd er dik verdiend met 
17-4 gewonnen. 
Afgelopen zaterdag 13 okto-
ber kon de D1 ongeslagen kam-
pioen worden. Vol goede moed 
ging het team, bestaande uit de 
dames Veronique, Luna, Kim en 

Noella en de heren Lars, Jurre, 
Gijs, Juup en Swen, naar Leiden. 
Het was erg warm. Het leek wel 
hartje zomer. De Kudelstaartse 
korfballers begonnen vol goede 
moed, maar ze kwamen al snel 
0-1 achter. Dat waren ze niet ge-
wend. Al snel werd de 1-1 ge-
scoord en daarna gingen de rem-
men los en werd uiteindelijk met 
2-12 gewonnen. De D1 ongesla-
gen kampioen! Een super knappe 
prestatie. De trainers zijn trots op 
jullie. Nu op naar het binnen sei-
zoen.

Sporten zonder verplicht lidmaatschap

Basket Stars succesvol 
van start in Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds het begin van 
dit schooljaar zijn er iedere za-
terdag van 9.00 tot 10.00 uur 
Basket Stars trainingen in Sport-
centrum De Waterlelie. Spor-
ten, zonder verplichting van lid-
maatschap, voor kinderen tus-
sen 6 en 12 jaar, voor slechts 3 eu-
ro per training. Onder begelei-
ding van ervaren jeugdtrainers 
staan sporten, plezier en team-
work centraal. “Het belangrijkste 
is dat de kinderen plezier hebben 
in het sporten”, vertelt Anniko 
van Daalen, jeugdcoach bij Bas-
ket Stars. “Mijn uitdaging is voor-
al het combineren van fysieke en 
motorische vooruitgang met ou-
derwets plezier in het sporten.” 
Ondertussen hebben al veel kin-
deren met plezier aan de leuke en 

sportieve trainingen deelgeno-
men. Met veel enthousiasme zor-
gen de trainers van Basketbalver-
eniging Aalsmeer voor een leer-
zame en vooral leuke ochtend. 
“Samen maken we sporten leuk”, 
vervolgt Anniko. Ook benieuwd 
hoe het is om te trainen bij Bas-
ket Stars? Kom langs om zelf de 
trainingen te ervaren. Meer info? 
Volg de Basket Stars op facebook, 
bezoek de website BVAalsmeer.
nl of ga naar basketstars.wixsite.
com/aalsmeer.

Voetbal
Weer winst voor meiden 
FC Aalsmeer MO17-1
Aalsmeer - Zaterdag 13 okto-
ber begon in Nieuw-Vennep 
om 15.00 uur de meiden wed-
strijd VVC fc MO17-2 tegen FC 
Aalsmeer MO17-1. De eerste 20 
minuten verliep het spel in een 
zeer warme zon wat heen en 
weer zonder echt grote kansen. 
In de 21e minuut was het FCA 
aanvalster Melissa C die de VVC 
keepster verschalkte en beheerst 
de 0-1 scoorde. 
De ban was gebroken en in de 
23e minuut scoorde FCA aanval-
ster Dewi met een knap schot 
de 0-2. In de 25e minuut was het 
FCA aanvalster Kim die de 0-3 te-
gen de VVC touwen schoot. In de 
35e minuut kreeg VVC een cor-
ner, de bal kwam tussen een wir-
war van speelsters terecht en de 
VVC linksbuiten wist hier wel raad 
mee en tikte de 1-3 in het FCA 
doel. Vlak voor de rust was het 
FCA aanvalster Dewi die met een 
prachtig schot de bal hoog in de 

VVC doelkruising joeg: 1-4. Na de 
rust slalomde de VVC aanvalsters 
in de 4e minuut door de FCA de-
fensie en scoorde fraai de 2-4. In 
de 9e minuut was het FCA links-
buiten Daisy die haar snelheid 
benutte en de VVC keepster kans-
loos liet: 2-5. In de 18e minuut 
was het FCA aanvalster Kim die 
met een geweldige poeier de 2-6 
liet noteren. VVC deed in de 31e 
minuut nog iets terug. Het was de 
VVC linksbuiten die uit een mooie 
VVC aanval haar tweede goal bin-
nen schoot: 3-6.
Inmiddels werden de hoofden 
van de meiden door de warme 
zon steeds roder en begon de spi-
rit bij de meiden langzaam weg 
te ebben. 
Zonder verdere hoogte punten 
kabbelde de wedstrijd naar het 
einde. Vanwege de warmte kre-
gen de teams tussen de wedstrijd 
door tweemaal een drinkpauze.
Verslag + foto: Ruud Meijer

FCA aanvalster Kim speelde een zeer goede wedstrijd en scoorde twee 
maal.

Schaken
Alle partijen beslist in 
AAS jeugdcompetitie
Aalsmeer - Weer tien partijen in 
de even gezellige als spannen-
de schaakcompetitie voor de 
jeugd van AAS. Met veel sportie-
ve strijd waardoor alle tien partij-
en tot een beslissing leidden. Aan 
de kop ging Luuk V. door met wat 
hij vrijwel altijd doet, namelijk 
winnen. Nu was het slachtoffer 
Stijn, die vorige week al pratend 
had gewonnen. Maar er is nog 
een Luuk in town, namelijk Luuk 
B., die verrassend won van talent 
Konrad. Straks het duel Luuk ver-
sus Luuk? 
Ondertussen stopte Christiaan de 
opmars van Jasper door hem te 
verslaan met de zwarte stukken. 
In het midden van de ladder ook 
mooie partijen. Kjeld won van Ro-
bert, Bryan van Kevin en Kai won 
van Dylan. Sam herstelde zich 
door, tot grote opluchting van 

Robert, te winnen van Marien. 
De broers Robert en Marien spe-
len een sub-competitie, name-
lijk wie van de broertjes eindigt 
hoger dan de ander. Pieter ver-
loor van Rune en Victoria scoor-
de haar eerste punt door Maks te 
verslaan!
Door Ben de Leur

SV Omnia Trampolinespringen
Prima start springers 
derde en vierde divisie
Aalsmeer - De trampolinesprin-
gers uit de derde en vierde divisie 
van SV Omnia 2000 hadden op 6 
oktober hun eerste kwalificatie-
wedstrijd voor het Nederlands 
Kampioenschap voor Teams in 
december. Voor zeven springers 
was het hun eerste wedstrijd ooit, 
best spannend dus. Duncan Lem-
stra had het seizoen niet beter 
kunnen starten. Hij won een gou-
den plak, net als Finn Kweekel en 
Eva Soppe. Quinte Immink won 
zilver op haar allereerste wed-
strijd en ook Luna Soppe mocht 
een zilveren medaille ontvan-
gen. Hannah Serné, Rena Sack, 
Bing Blom en Ilse Bom gingen 
naar huis met brons. Fabienne 

Homma, Fay van Rijn en Bo Breur-
ken werden knap vierde in sterke 
klasses. Net buiten de medailles, 
maar heel goed gesprongen.
Niet alleen bij de individuele uit-
slagen werd goed gescoord. Bij 
de teamuitslagen behaalden 
team Omnia 3-1 en Omnia 4-1 
knappe eerste plaatsen en werd 
team Omnia 3-2 derde. 
Trainers en supporters zijn ont-
zettend trots op alle springers, ie-
dereen heeft weer een hoop ge-
leerd.
Op zaterdag 10 november volgt 
een tweede kwalificatiewedstrijd 
in deze divisie. Daarna wordt dui-
delijk of er Omnia teams door-
stromen naar het NK Teams 2019. 

Podiumplaatsen voor Quinte Immink en Hannah Serné van Omnia.

37 Persoonlijke records bij 
tropische zwemwedstrijd
Aalsmeer - Zondag 14 oktober 
scheen buiten de zon en was in 
zwembad De Waterlelie een tro-
pische zwemwedstrijd aan de 
slag. Deelnemers van 7 tot 12 jaar 
streden om de medailles. Met 18 
deelnemers verscheen Oceanus 
aan de start. In totaal werden er 
maar liefst 37 persoonlijke re-
cords gezwommen. Iedere deel-
nemer wist wel iets te verbeteren. 
De spits werd voor Oceanus af-
gebeten met Yana Vasilyeva en 
Olivier van der Salm. Beiden wis-
ten een medaille in de wacht te 
slepen. Daarna was het de beurt 
voor een Oceanus onderonsje. 
De dames Hannah Fokkema, Eli-
se Schipper, Lente Achterberg en 
Verena Timmer mochten tegen 

elkaar zwemmen op de 100 me-
ter vrije slag. Lente en Elise gin-
gen met het goud en zilver naar 
huis. Vervolgens mocht Soraya 
Lopes de eer voor Oceanus ver-
dedigen. Zij behaalde een zilve-
ren plak voor dezelfde afstand 
en slag. Op de 100 meter rug-
slag was het weer goud voor Eli-
se Schipper en had Lente Achter-
berg het geluk aan haar zijde. Sun 
Blesgraaf veroverde een prachti-
ge medaille op de 50 meter rug-
slag.
De dag werd wederom afgeslo-
ten met een spannende esta-
fette. Het Oceanus meidenteam 
werd onder luid gejoel tweede. 
Een prachtig slot van een tropi-
sche middag. 

Prijzen voor Wassanim 
bij Koreaans karate
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
6 oktober deden zes leden van 
Wassanim mee aan een wedstrijd 
Koreaans karate. Goud is behaald 
door Jaheim Aaron bij de loop-
vormen. Hij pakte ook nog zil-
ver bij het sparren en zilver bij 
de breektesten. Kaylee Buijs be-
machtigde bij het sparren haar 
eerste gouden prijs. Peter Bartels 
haalde ook goud bij het sparren. 

Zilver was er twee keer voor Ga-
vin Luiendijk voor het sparren en 
voor de breektesten. Nienke Smit 
behaalde brons bij het sparren. 
David van Aanholt viel net buiten 
de prijzen, maar heeft prima ge-
presteerd. 
Meer foto’s zijn binnenkort te zien 
op www.wassanim.nl. Op de si-
te ook allerlei informatie over de 
sportschool.

Veldrijden voor 
jeugd bij UWTC

Uithoorn - De belangstelling 
voor de clinic veldrijden voor de 
jeugd is groot. Reeds 56 kinde-
ren, tussen de 8 en 14 jaar, heb-

ben zich hiervoor aangemeld bij 
UWTC. Dinsdagmorgen 23 ok-
tober zullen zij gaan trainen op 
het nieuwe veldritparcours van 
UWTC bij sportpark Randhoorn in 
Uithoorn onder leiding van diver-
se bekende trainers en renners. 
Meer weten, ook interesse? Kijk 
dan op www.uwtc.nl.

RKDES trots 
op trouwe 

jeugdsponsor
Kudelstaart - Schreurs BV is al zo’n 15 
jaar sponsor van voetbalvereniging 
RKDES uit Kudelstaart en heeft voor 
4 jaar bijgetekend bij de club. Hier-
mee zijn ze voor het vijfde jaar op rij 

hoofdsponsor van al de voetballen-
de jongens en meisjes in de jeugd van 
RKDES. Komende seizoenen zal op al-
le mouwen van de wedstrijdtenues 
en leider/ trainersjassen het Schreurs 
logo weer te zien zijn. Dankzij spon-
sors als Schreurs kan de jeugd van Ku-
delstaart naar hartenlust voetballen 
en kan de jeugdcommissie en de vele 
vrijwilligers van de club allerlei leuke 
jaarlijkse activiteiten organiseren. RK-
DES is trots op deze trouwe sponsor!
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Nominatie voor INC Award
Landelijke erkenning voor 
DownTown Ophelia
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 
was er een speciale uitzending 
van DownTown Radio op Ra-
dio Aalsmeer. Presentatoren Kim 
Maarse en Dennis Wijnhout had-
den weer een leuke uitzending 
voorbereid met nieuws over 
DownTown Ophelia. Een belang-
rijk onderdeel van het program-
ma was een nieuw initiatief van 
de stichting Downsyndroom en 
Stichting Upside van Down. Zij 
hebben de INC Awards in het le-
ven geroepen. Stichting Down-
Town Ophelia is genomineerd 
voor deze mooie award. De INC 
Award staat voor Include Everyo-
ne en het zijn prijzen voor orga-
nisaties die bijdragen aan de ac-
ceptatie van mensen met een ver-
standelijke beperking. Een INC 
Award is een compliment en een 
aanmoediging tegelijkertijd. Er 
zijn verschillende categorieën en 
DownTown Ophelia is genomi-
neerd voor de categorie Werk en 
Opleiding. De andere categorie-
en zijn Sport en Recreatie, Kunst 
en Cultuur en Marketing, Reclame 
en PR. Met de prijs wordt gevierd 
dat mensen met een verstande-
lijke beperking steeds volwaardi-
ger meedraaien in de maatschap-
pij. Tot 18 oktober kunnen organi-
saties, stichtingen en verenigin-
gen die bijdragen aan de accep-
tatie van deze speciale doelgroep, 
genomineerd worden. Daarna 
gaat een jury beoordelen wie de 
drie finalisten per categorie wor-
den, waar uiteindelijk de win-
naar uit komt. Op 13 november is 
er een unieke gala-avond in Huis 
ter Duin in Noordwijk waar de INC 
Awards worden uitgereikt. Ieder-
een kan hierbij aanwezig zijn en 
het bestuur van DownTown Op-
helia hoopt natuurlijk dat ook zij 
bij die drie finalisten zitten. 

Stemmen voor publieksprijs
Voor de INC Award kan niet ge-
stemd worden, maar er is ook 
een publieksprijs waarbij het pu-
bliek bepaalt wie er wint. De win-
naar krijgt de ‘Pablo Award’ uitge-
reikt, vernoemd naar de beken-
de Spaanse acteur en leraar aan 
de universiteit Pablo Pineda (film 
Yo, tambien) die ook Downsyn-
droom heeft. Voor de publieks-
prijs zijn Johnny de Mol, kinder-
arts Michel Weijerman en de op-
richter van Brownies & Downies 
Thijs Swinkels genomineerd. Zij 
hebben een grote rol gespeeld in 
de levenskwaliteit en/of positieve 
beeldvorming van mensen met 
Downsyndroom. Stemmen kan 
via https://incawards.nl/publieks-
prijs. In de studio was ook Carin 
Verhagen is degene die Stichting 
DownTown Ophelia heeft geno-
mineerd. “Het is uniek in Neder-
land. Mensen met een verstande-

lijke beperking, zoals Thom, kun-
nen niet zo makkelijk kiezen wat 
voor werk ze leuk vinden. Ande-
re jongeren gaan vanaf hun veer-
tiende vaak bij een supermarkt 
werken, nemen een krantenwijk 
of gaan oppassen. Voor Thom zijn 
die mogelijkheden er niet. Down-
Town Ophelia geeft tijdens het 
evenement deze doelgroep de 
kans om te kijken wat ze leuk vin-
den, maar vooral ook wat ze kun-
nen. Vaak waren de winkeliers en 
het winkelend publiek verbaasd 
over hun vaardigheden. En zelf 
groeiden ze zeker 10 centimeter 
door het zelfvertrouwen wat ze 
hiervan kregen. Een win-win si-
tuatie.”

Op 22 juni in 2019
Met Ilse Zethof van Stichting 
DownTown Ophelia werd terug-
gekeken op het evenement van 
2 juni en ze vertelde dat de voor-
bereidingen voor de 2019 editie 
alweer volop in gang zijn gezet, 
want er komt heel veel bij kijken. 
Ze vertelde dat alle winkeliers in 
de Ophelialaan weer enthousiast 
mee willen doen en dat verschil-
lende artiesten, zoals Danny Terp, 
DJ Wally en Sasja Brouwers weer 
vrijwillig mee willen werken. Ook 
Dennis Wijnhout bood spontaan 
zijn medewerking aan. De zoon 
van Ilse, de 18-jarige Rick met 
Downsyndroom, mocht de nieu-
we datum bekend maken aan de 
luisteraars van Radio Aalsmeer. 
Dat is zaterdag 22 juni geworden. 

Sponsorgeld 2018
Met de editie van 2018 heeft 
Stichting DownTown Ophelia 
dankzij sponsors geld opgehaald. 
Uiteraard moeten een aantal kos-
ten van het evenement betaald 
worden hiermee, maar er wordt 
ook altijd een goed doel gehol-
pen. De eerste keer was dat de 
Stichting Downsyndroom, omdat 
zij zich voor 100% inzetten voor 
de positieve beeldvorming van 
mensen met Downsyndroom. In 
2018 is het goede doel Stichting 
Ons Tweede Thuis. Binnenkort 
wordt bekend gemaakt waar het 
geld precies naar toe gaat. 

Ondernemersontbijt
Naast dit nieuwe initiatief is be-
sloten om een gezamenlijke on-
dernemersbijeenkomst te orga-
niseren. Tijdens een ondernemer-
sontbijt worden lokale onderne-
mers gekoppeld aan mensen met 
een verstandelijke beperking en 
afstand tot de arbeidsmarkt aan 
elkaar voorgesteld. Er zal onder 
andere uitgelegd worden hoe 
je iemand met een beperking in 
dienst kunt nemen, waar je reke-
ning mee moet houden en wat de 
voordelen kunnen zijn. 

Dagelijks een goede daad 
Aalsmeer voor Elkaar: 
‘Helpen maakt happy’
Aalsmeer - Met de slogan ‘Hel-
pen maakt happy’ werd zater-
dag 13 oktober op de bovenver-
dieping van De Oude Veiling nog 
weer eens benadrukt hoe bijzon-
der het is om in Aalsmeer te wo-
nen. Hoeveel mensen er bezig 
zijn met het welzijn van hun me-
demens. 

“Zet je talent in”
Tijdens deze eerste Meet-up 
van het vrijwilligersplatform 
Aalsmeervoorelkaar waren veel 
enthousiaste geluiden te horen. 
Zo was er het inspirerende ver-
haal van schrijfster Rachel van 
de Pol. Rachel schreef Het He-
dendaagse Heldenboek en deed 
een jaar lang elke dag een goe-
de daad. Zo gaf ze fietslessen en 
computerlessen aan anderstali-
gen, maar waste ook stiekem de 
ramen van de buren. Ze start-
te deze actie om te kijken of ze 
een verschil kon maken. “Als ik 
niks doe, verandert er ook niks,” 
vertelt ze. Ze merkte dat door te 
bloggen en te vertellen over haar 
daden, ze andere mensen inspi-
reerde om ook iets voor een an-
der te doen. “Als je zelf in bewe-
ging komt, komen anderen ook 
in beweging! Overal zijn er men-
sen die willen helpen. Ik kwam er-
achter dat mensen verbonden-
heid willen voelen. Vroeger deed 
je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
door de kerk, een vereniging of 
gewoon omdat je ouders het de-
den. Tegenwoordig is dat minder 
vanzelfsprekend, maar we heb-
ben wel behoefte aan die verbon-
denheid en die vind je door vrij-
willigerswerk en goede daden.” 
Ze vervolgt: “Onderzoek heeft 
aangetoond dat je ook echt ge-
luk ervaart door iemand te hel-
pen. Ook wel de helper’s high ge-
noemd doordat er dopamine in je 
hersens vrij komt. “ Maar helpen 
was niet altijd makkelijk deelt ze 
ook. “Ik deed elke dag iets anders 
en soms vond ik het echt jammer 
dat ik niet meer voor iemand kon 
betekenen, veel contacten gin-
gen ook weer verloren. En soms 
had ik ook echt geen puf. Het is 
net als met hardlopen: soms is 
het zoveel aantrekkelijker om lek-
ker op de bank te blijven zitten. 
Maar uiteindelijk maakt het ons 
zoveel blijer om het wel te doen!” 
Ze sloot af met een tip voor men-
sen die twijfelen om vrijwilligers-
werk te doen: “Zet je talent in. Er 
zijn zoveel manieren van helpen, 
maar waar word jij blij van en wat 
past bij jou? Helpen gaat zoveel 
makkelijker als je je talent inzet.” 

Terecht was de opmerking van 
wethouder Wilma Alink dat wel 
duidelijk was de Rachel uit de  
‘grote stad’ komt. Want juist in 
Aalsmeer is er vanuit de kerken 
en andere instanties heel veel 
aandacht voor mensen die wel 
een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 
De later op de middag door 
Aalsmeer over Hoop georgani-
seerde maaltijd voor 75 Aalsmeer-
ders verzorgd door Syrische echt-
paar Mohammed en Mourhan is 
daarvan een prachtig voorbeeld. 

Vrijwilligerswerk 
Aalsmeer kent tal van vrijwilli-
gers organisaties die nog wel wat 
hulp kunnen gebruiken. Zestien 
stands gaven acte de présence 
en de verscheidenheid was groot. 
Er waren voorbeelden genoeg 
waarvan je denkt: “Maar dat vind 
ik leuk om te doen.” Zoals voor-
lezen aan kinderen met een taal 
achterstand, of helpen bij het ver-
zorgen van een koffie of brood-
maaltijd. En hoe leuk is het om 
een paar uur in het Oude Raad-
huis bezoekers iets te vertellen 
over de kunst die te zien is. Wie 
weet heeft u groene vingers maar 
zelf geen tuin? In de Historische 
Tuin wordt u met open armen 
ontvangen. Ook is het prachtig 
om een gezin te ondersteunen 
waarmee het zelfvertrouwen van 
de ouders kan worden vergroot 
en de sociale relaties versterkt. 
Wereldbuur brengt Culturen sa-
men door middel van taal. Geeft 
ook zoveel voldoening. 
De komst van de wethouder 
werd zeer op prijs gesteld. Ieder-
een wilde wel iets van haar en er 
werd tegen niemand nee gezegd, 
dus zal Wilma Alink de komende 
tijd veel van haar schaarse vrije 
uren besteden aan vrijwilligers 
werk. En dat zal zij beslist lachend 
blijven doen, want als er iets ooit 
bewezen is dan is het wel dat vrij-
willigerswerk gelukkig maakt!

Netwerken
Na het inhoudelijk programma 
konden deelnemers in contact 
komen met de 16 deelnemende 
organisaties. Actrice en match-
maker Frédérique hielp de bezoe-
kers een mooie match te vinden! 
Ook benieuwd naar alle organisa-
ties die jouw hulp kunnen gebrui-
ken? Kijk op www.aalsmeervoor-
elkaar.nl/hulpvragen. Wil jij ook 
jouw vrijwilligerstalent ontdek-
ken? Ga naar www.aalsmeervoor-
elkaar.nl/talent. 
Janna van Zon

Interview met Rachel van de Pol. Foto: www.kicksfotos.nl Europees handbalavontuur
Weer geen winst voor 
Green Park Heren
Aalsmeer - De tweede wedstrijd 
in het Europese avontuur voor 
de handballers van Green Park 
Aalsmeer was het thuisduel te-
gen Vojvodina uit Servië. Afgelo-
pen zaterdag 13 oktober stond 
dit duel op het programma en 
hiervoor was het publiek in gro-
ten getale naar De Bloemhof ge-
komen.
Vorige week waren de Green Park 
heren op bezoek geweest bij Voj-
vodina in Novi Stadt en deze wed-
strijd werd door Aalsmeer met 
29-21 verloren. In de eerste helft 
liet de Servische ploeg zien bij de 
Europese top te horen. Elke fout 
van Aalsmeer werd direct afge-
straft en met de rust keek Green 
Park tegen een achterstand van 
18-10 aan. De tweede helft liet 
Aalsmeer zien toch ook behoor-
lijk goed te kunnen handballen 
en wist uiteindelijk de eindstand 
te bepalen op 29-21. Weliswaar 
verlies, maar volgens kenners 
bood dit andere spel kansen om 
de volgende ronde te halen.
Helaas bleek zaterdag Vojvodi-
na toch weer een maatje te groot 
voor Aalsmeer. Letterlijk, want de 
Servische ploeg bestaat uit ‘stevi-
ge jongens’. Het werd een super 
spannend duel, waarin Aalsmeer 
zich, wellicht gesteund door de 
vele supporters, goed staande 
wist te houden. De ruststand was 
11-13 en dit minieme verschil gaf 
duidelijk aan dat voor beide ploe-
gen winst nog mogelijk was.
Aalsmeer wist twee keer op voor-
sprong te komen, draaide prima 
mee, maar in de slotfase had Voj-
vodina nog net even meer ener-
gie en wist de eindstand te be-
palen op 23-26. Opnieuw geen 
winst voor Aalsmeer, maar de 
Green Park Aalsmeer heren ver-
dienen een schouderklopje: Pri-
ma gespeeld! Topscoorders wa-
ren Rob (7), Vaidas (5) en Remco 
en Quinten (elk 3).

BeNe League
De ploeg kan zich nu gaan con-
centreren op de BeNe League, de 
Belgische en Nederlandse hand-
balcompetitie. Afgelopen dins-
dag 16 oktober was Achilles Bo-
cholt in deze competitie de te-
genstander en deze Belgische 
ploeg was op volle sterkte naar 
Aalsmeer gekomen. De hand-
balfans kregen (opnieuw) een bij-
zonder spannende wedstrijd te 
zien, waar over en weer gescoord 
werd. Telkens was er een nihil 
verschil van enkele punten met 
soms voorsprong voor Aalsmeer, 
maar vaker wist Achilles Bocholt 
een puntje meer te vergaren. De 
rust gingen de ploegen in met 
13-15, een kleine achterstand 
voor Aalsmeer. De tweede helft 
begonnen de heren van Green 
Park voortvarend en na vijf minu-
ten stond er de gelijke stand van 
18-18 op het scorebord. Wie weet 
uiteindelijk vaker de bal in het net 
te krijgen? Tot de laatste minuut 
hielden de ploegen de spanning 
er in. Het was toch Achilles Bo-
cholt die meer geluk had en met 
31-33 winst terug naar België kon 
keren. Gescoord bij Aalsmeer is 
er door Vaidas (10), Samir (6), Nils 
(4), Rob, Tim en Jarcha (elk 3) en 
Remco en Marwin (elk 1).

Zaterdag weer tophandbal
Aanstaande zaterdag 20 oktober 
wacht alweer de volgende wed-
strijd in de BeNe League. Dan is 
OCI Lions de tegenstander van de 
Green Park Aalsmeer heren. Ook 
dit duel is thuis in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg en be-
gint om 19.15 uur. Daarna blijven 
zitten is een aanrader, want Da-
mes 1 van Green Park komt ook 
thuis in actie. In de eerste divisie 
competitie speelt Aalsmeer tegen 
de dames van DSS. Deze wed-
strijd vangt aan om 20.45 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zomerse rit solexvrienden 
in oktober
Kudelstaart - De Solexvrien-
den uit Kudelstaart en De Kwakel 
maakten er zaterdag 13 oktober 
een zomers feestje van. Maar liefst 
38 solexen snorden in en rond 
Aalsmeer door en langs prachtige 
natuurgebieden. De totale route 

van 75 kilometer werd met ple-
zier en zonder noemenswaardi-
ge pech afgelegd. Waarbij sommi-
ge rijders wel wat meer vlees op 
de billen hadden willen hebben. 
Onderweg werd enkele keren ge-
stopt voor een ijsje of een neutje. 

Aalsmeer - De Kinderboeken-
week van 2018 had dit jaar als the-
ma Vriendschap. De Kinderboeken-
week heeft voornamelijk als doel 
kinderen gemotiveerd te krijgen en 
te houden tot het lezen van (nieu-
we) boeken. Ook de Jozefschool 
in de Gerberastraat besteed graag 
aandacht aan deze speciale week, 
want wat is er nou leuker dan weg 
te dromen in de wereld van boe-
ken en lezen. Schrijver Harald Tim-
mer, bekend van boeken als het 
Wiebelmannetje en Stekel en Pot-
lood, heeft een bezoek gebracht 
aan de school. Hij heeft voorgele-
zen in hal aan de onderbouw en is 
in de klassen van de bovenbouw 
geweest om voor te lezen en te ver-

tellen over zijn werk als schrijver. 
Na schooltijd was er de mogelijk-
heid boeken van hem te kopen en 
te laten signeren en hier werd gre-
tig gebruik van gemaakt!

Schrijver Harald Timmer 
bezoekt Jozefschool

Dit gaf dan wel weer wat gevoel 
terug in het achterwerk. Om nog 
meer tot rust te komen werd de 
rit onderbroken voor een prach-
tige rondvaart in Aalsmeer Oost. 
Aan boord van de mooie en com-
fortabele boot waren lunchpak-
ketten geregeld. Solexrijden is ge-
nieten van oude techniek, waar-
bij je zomaar meer dan 50 kilo-
meter rijdt op een liter brandstof. 

Hierbij wordt ook steeds meer ge-
reden op synthetische benzine, 
waardoor er weinig milieuschade 
is. Aan het einde van de dag was 
er nog een stevige kop snert van 
Aad. Met een drankje werd ver-
volgens de laatste rit van 2018 af-
gesloten. De meeste solexen gaan 
nu in het vet voor de winterslaap. 
En alvast dromen over, opnieuw, 
mooie ritten in 2019.   
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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Soosmiddag 
bij de OVAK

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK senioren is 
op woensdag 24 oktober vanaf 
14.00 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Het kaarten op 
3 oktober is gewonnen door Maai-
ke Spaargaren met 5361 punten, 
gevolgd door Anton van de Pol-
der met 5164 punten en Julia van 
der Laarse met 5145 punten. De 
soos op 10 oktober is gewonnen 
door Rita Pannekoek met 5231 
punten. Op twee is Gerrit van der 
Geest geëindigd met 5194 pun-
ten en plaats drie was voor Loek 
Pieterse met 4949 punten.

7e Plaats Nederlands Kampioenschap
Westeinder Sloeproei Team 
weer winnaar Grachtencup
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
13 oktober kreeg het Westein-
der Sloeproei Team voor het der-
de jaar op rij de Grachtencup uit-
gereikt na de wedstrijd in Am-
sterdam. De grachtencup wordt 
uitgereikt aan het team wat het 
beste resultaat neergezet over 
de wedstrijden in Leeuwarden, 
Utrecht, Zwolle en Amsterdam. 
Deze roei-wedstrijden kenmer-
ken zich doordat de route dwars 
door het centrum van deze ste-
den heen gaat. 
Zo ook in Amsterdam, waar afge-
lopen zaterdag 145 sloepen aan 
de start verschenen. De start vond 
plaats bij het Olympisch Stadion 
en de route was bijna 24 kilome-
ter lang. Menig gracht werd ge-
passeerd tijdens de route, maar 
de grootste drukte bevindt zich 
altijd rond de Herengracht. Door 
het mooie weer werd het een ver-
hitte strijd op de grachten. En dat 
werd nog eens versterkt door de 
vele pleziervaart en rondvaartbo-
ten. Deze drukte leidde af en toe 
tot zeer grote chaos in de grach-
ten tijdens het passeren van alle 
deze sloepen. Voor omstanders in 
de stad een prachtig gezicht om 
vanaf de kade te bekijken. 
Het team uit Aalsmeer ging 
voortvarend van start. De grach-
ten liggen de mannen wel en dat 
wilde men wederom laten mer-
ken. Het eerste stuk richting de 
Amstel en daarna door naar Zee-
burg verliep goed, en de gemid-
delden gaven een goede snel-
heid aan. Vanaf hier gaat de route 
via Artis naar de grachten en he-
laas kreeg het team daar te ma-
ken met oponthoud door rond-
vaartboten. Hier werden kostba-
re seconden verloren in de strijd 
om de bovenste plekken. Vanaf 
de Herengracht gingen de sloe-
pen langs de Jordaan weer terug 

naar het Olympisch Stadion. Na 2 
uur, 52 minuten en 40 seconden 
finishte het Westeinder Sloeproei 
Team in Amsterdam, uiteindelijk 
goed voor een mooie 10e plek in 
deze zware en zeer drukke wed-
strijd. Daarnaast was dit resultaat 
dus voldoende om voor de derde 
maal op rij de Grachtencup bin-
nen te slepen. 

Zevende plaats op NK
De week ervoor vond de laat-
ste wedstrijd in het Nederlands 
Kampioenschap plaats in Lang-
weer. Een route van ruim 15 ki-
lometer over de mooie wate-
ren in Friesland. Een wedstrijd 
waar nog een mogelijkheid lag 
om op te schuiven in het Neder-
lands Kampioenschap. Het weer 
was goed en er stond een licht 
briesje. Ideale omstandigheden 
om een goede tijd neer te zetten. 
En met een goed gevoel ging het 
WST team uit Aalsmeer op weg in 
de sloep de Polyester. Het eerste 
stuk was voor de wind, de snel-
heid was hoog en het slag ging 
goed. Desondanks liep de con-
currentie langzaam in. Halverwe-
ge nam de wind toe, en vooral de 
stroming zorgde voor veel weer-
stand. De rest van de route was 
dan ook tegen wind in knallen, 
met stroming tegen. En dat bete-
kent diepgaan, doorbijten en ‘het 
snot voor ogen’ roeien. 
Na 1 uur, 47 minuten en 5 secon-
den eindigde het team op een 
tiende plaats in het klassement. 
Een klein beetje teleurstellend, 
maar uiteindelijk op maar 164 se-
conden achter de eerste plaats. 
Het deelnemersveld in de hoofd-
klasse ligt heel dicht bij elkaar. 
Het team uit Aalsmeer is daarmee 
op een zevende plaats in het Ne-
derlands Kampioenschap geëin-
digd. 

Voetbal zaterdag
FCA doet zichzelf tekort 
tegen HSV Zuidvogels
Aalsmeer - Als Aalsmeer een 
kans heeft gehad om Zuidvo-
gels met een duidelijke neder-
laag naar Huizen terug te sturen 
dan was dat zaterdag 13 oktober. 
Maar toen de rook na 90 minuten 
van het bloedhete kunstgras was 
opgetrokken stond er slechts 1-1 
op het scorebord en daar deed de 
FC zichzelf te kort mee. Zonder 
de geblesseerde spitsen Jordy 
de Groot en Chelton Linger liep 
Aalsmeer na 43 seconden (!) te-
gen een penalty op. Na onhandig 
wegwerken vanaf de aftrap door 
Berry Kramer werd op de achter-
lijn de overtreding door Sander 
Azna Martinez gemaakt. Vanaf 11 
meter had Pieter Koopman van 
Zuidvogels geen moeite om Nick 
van der Wiel te passeren: 0-1. Van-
af die minuut nam de FC de wed-
strijd in handen met snel en goed 
voetbal en wist Zuidvogels even 
niet waar het te zoeken. Al in de 
2e minuut werd Martin Campbell 
na een voorzet van Sergea Ko-
geldans (de speler van de wed-
strijd) neergelegd in de 16 meter. 
Scheidsrechter John Kraak zag er 
geen penalty in. Uit een vrije trap 
van Martin Campbell kopte Berry 
Kramer in vrije positie over. Zuid-
vogels beperkte zich met het ver-
dedigen voor de goal en ook en-
kele counters maakten geen in-
druk. Achterin bij Aalsmeer stond 
het goed. De kansen voorin wa-
ren talrijk: 14e minuut Sergea Ko-
geldans voor langs, 16e minuut 
uit een corner kopte Calvin Kos-
ter via onderkant lat de bal uit 
het doel, 18e minuut doelpunt 
Gilliano Eijken op advies van de 
grensrechter afgekeurd, 30e mi-
nuut vrije schietkans Calvin Kos-
ter, maar ook deze ging naast. 
Daar tussendoor nog 9 corners 
die niets opleverden, mede door 
toedoen van doelman Frank Mol 
van Zuidvogels. En zo stond er na 
45 minuten in plaats van een 3-1 
voorsprong nog steeds een 0-1 
achterstand op het scorebord. 
Twee minuten na de pauze was 
het wel raak. Gilliano Eijken stond 
aan de basis van de aanval. Zijn 
voorzet werd door Martin Camp-
bell tegen de keeper aangescho-
ten en in de rebound schoot Gilli-
ano Eijken onhoudbaar in: 1-1. FC 
Aalsmeer bleef de druk houden 
op Zuidvogels. In de 49e minuut 
was het Junior Tiller die rake-

lings naast schoot. Ook Segea Ko-
geldans schoot voor langs na een 
voorzet van Calvin Koster. 65e mi-
nuut wissel: Mark Ruessink voor 
Sander Asnar Martinez (blessure). 
Een grote kans voor Zuidvogels 
was er in de 66e minuut, maar op 
de harde inzet van Pieter Koop-
man liet Nick van de Wiel zien een 
goede sluitpost te zijn. Vanaf de 
70e minuut raakte aan beide zij-
den de pijp leeg. Het hoge tem-
po met deze warmte was gewoon 
niet vol te houden. Zuidvogels 
kroop nu iets meer uit zijn schulp. 
Echte kansen leverde het niet op. 
Achterin stond het bij Aalsmeer 
als een blok. De grootste kans 
kreeg Calvin Koster nog in de 
77e minuut. Zijn hard ingescho-
ten bal werd knap door doelman 
Frank Mol tot corner verwerkt. 
Wissel 82e minuut: Thomas Har-
te voor Berry Kramer. Wissel 86e 
minuut: Daan Vaneman voor Gil-
liano Eijken. En zo bleef na 90 mi-
nuten de eindstand 1-1. Conclu-
sie na deze wedstrijd: Een goed 
spelend FC Aalsmeer doet zich te 
kort. De vele uitgespeelde kansen 
en corners (12) hadden voor een 
overwinning moeten zorgen dat 
vond zelfs trainer Juan Fernandez 
Coto van Zuidvogels die blij was 
met één punt. Komende zaterdag 
20 oktober speelt FC Aalsmeer 
(zaterdag) uit tegen Breukelen 
FC. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Locatie Broekdijk Oost 30, 3621 
LN Breukelen. 
Jack van Muijden 

Wedstrijden 
veldvoetbal

ZATERDAG 20 OKTOBER:
F.C.AALSMEER
F.C.Breukelen 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
A.J.A.X. 3 - F.C.A. 2 14.30 u
S.C.W. 
VVA/Spartaan 1 - S.C.W. 1 15.00 u
S.C.W. 5 - csv. D.V.V.A. 13 14.30 u
Roda’23 45+2 - SCW 35+1 14.30 u
S.C.W. 45 +1 – I.V.V. 45+1 14.30 u

ZONDAG 21 OKTOBER:
F.C.AALSMEER
Van Nispen 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 3 - Heemstede 2 11.30 u
F.C.A. 4 - Hoofddorp 5 14.00 u
F.C.A. 5 - Legm.vogels 3 11.30 u

R.K.D.E.S.
W.V.C. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
De Meer 5 - R.K.D.E.S. 4 12.00 u
Olympia H’lem - RKDES 5 13.00 u

Waterpolocompetitie
Dames 1 Oceanus wint 
van koploper DWT
Aalsmeer - Dames 1 van water-
polovereniging Oceanus moest 
dit weekend aan de bak tegen 
de koploper DWT in Haarlem, 
met onder andere de oud-keep-
ster van Oceanus in de gelede-
ren. DWT begon furieus aan de 
wedstrijd en na de eerste periode 
stonden het al 3-0 voor de thuis-
ploeg. Pas in de tweede perio-
de kwam Oceanus met een ant-
woord: verdedigend wisten de 
dames DWT te neutraliseren en 
zelf wisten ze twee mooie doel-
punten te maken via Noëlla Hond 
en Wyke Nieuwenhuizen. Hier-
na kregen de dames de smaak 
te pakken en in de derde perio-
de kwamen Niké van Duijkeren 
en Noortje van der Meer tot sco-
ren. In de vierde en laatste perio-
de verdiende Oceanus een straf-
worp uit een snelle contra-aan-
val na een redding van keepster 
Femke Spitteler. Noortje wist de 
strafworp te scoren, maar DWT 
wist vervolgens toch weer de 
aansluiting te vinden en kwam 
op 5-4. 
De laatste paar minuten van de 
wedstrijd waren nog steeds span-
nend, maar door een doelpunt 
van Niké liep Oceanus weer uit. 
Met een prachtig doelpunt gooi-
de Sabina Terlouw de wedstrijd 
in het slot. De dames hebben er 
de hele wedstrijd hard voor ge-

streden en gingen terecht met 
een 7-4 overwinning terug naar 
Aalsmeer.

Kleine deceptie Heren 1
Heren 1 had vooraf de hoop met 
een eerste winstpartij in de com-
petitie hun tegenstander De Tref-
fers uit Rosmalen te kunnen pas-
seren op de ranglijst. De heren 
uit Rosmalen waren echter op al-
le fronten beter dan de Aalsmeer-
ders. Met name door een ho-
ge snelheid van handelen en re-
actievermogen liepen de gasten 
in rap tempo uit en stond het na 
een halve wedstrijd al 2-9. Daar-
na wist Oceanus redelijk bij te 
blijven, maar spannend werd het 
niet meer. Bij het laatste fluitsig-
naal stond de stand van 6-14 op 
het bord. Toch wel een kleine de-
ceptie. Doelpuntenmakers voor 
Oceanus waren Jos Vergeer (2), 
Remon de Hollander (2), Richard 
van de Burgt en Yves-Maurice 
Vork. 

Overige eindstanden:
Heren 2 - ZPC Amersfoort 3: 7-8
Heren 3 - AquawaarD 1: 6-2
De Meerkoeten 2 - Heren 4: 8-12
DWT 2 - Dames 2: 6-3
ZPCH/Oceanus JO15 - De Zaan 
JO15: 3-9
ZPCH/Oceanus/De Amstel MO17 
- AquawaarD MO17: 1-7

Voetbal
Eindelijk winst voor de 
FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Eindelijk winst voor 
de zondag tak van FC Aalsmeer 
tegen het ook onderstaande 
Warmunda en het was dus echt 
broodnodig. Voordat de wed-
strijd begon was er 1 minuut stil-
te voor de zaterdagavond overle-
den Dolf Wilting die vooral voor 
de zaterdagafdeling en zeker 
voor de veteranen voetbal veel 
heeft betekend.
FC Aalsmeer startte de wedstrijd 
met twee wijzingen in het team 
ten opzichte van een week gele-
den. Pim Doeswijk op doel (Pim 
rouleerd met Bart Koopstra) en 
Bewar Kasim voor de met lies-
klachten geblesseerde Yoeri v.d. 
Schraaff. FC Aalsmeer zocht goed 
zonder echt gevaarlijk te worden 
de aanval en dat resulteerde in 
twee corners achter elkaar, maar 
de supporters moesten echt tot 
de 20e minuut wachten voor-
dat de wedstrijd loskwam. FC 
Aalsmeer was de bovenliggende 
partij en eindelijk in de 28e mi-
nuut een prima lopende aanval 
op links. Bewar Kasim gaf met een 
listig hakje op Richard Melman de 
aanzet hiervoor. Richard Melman 
ging met bal aan de voet naar de 
achterlijn en gaf een prima voor-
zet op Jeroen Ezink en dat bete-
kende 1-0. Een prima doelpunt en 
daar was duidelijk op getraind. In 
de 35e minuut weer een mooie 
aanval. Nu aan de rechterkant 
waar Mo Alaswad na een op maat 
gegeven bal van Richard Mel-
man, zijn loop vermogen uit test-
te en de bal opzij lag voor Sten 
Piet die op zijn beurt de bal door-
schoof naar Bewar Kasim en dat 
was 2-0. Zo, dat was wel heel erg 
langgeleden dat de 119 suppor-
ters die stand op het scorebord 
gezien hadden. Remi Pasternak 
kopte nog een keer over het doel 
en Mo Alaswad haalde ook nog-
maals verwoest uit maar keeper 
Rens v.d Zwet. Net 17 jaar, maar 
hij speelde een prima wedstrijd 
en wist ook dit schot te keren. 
De tweede helft was minder dan 

de eerste helft, mogelijk kwam dit 
door de warmte op het veld, maar 
kansen waren er genoeg om de 
toeschouwers een leuke middag 
te bezorgen. In de 60e minuut 
was het Nick Sluijs die bij een 
schermutseling de dupe werd en 
met een rugblessure van het veld 
werd gehaald. Zijn vervanger was 
Robin Kruisman. FC Aalsmeer wil-
de wel, maar werd onzorgvul-
diger doordat de opbouw niet 
goed uitgevoerd werd. In de 
70e minuut werd Bewar Kasim 
(kan terugzien op prima wed-
strijd) vervangen door Pim Brink-
horst. Twee kansen volgden el-
kaar snel op, met Remi Pasternak 
en Sten Piet, maar beide scho-
ten werden geblokkeerd. Ook bij 
Jeroen Ezink, die schuin op het 
doel afkwam en de bal goed aan 
Mo Alaswad gaf, maar zijn schot 
werd tot corner verwerkt. Uit de 
corner van Jeroen Ezink belan-
de de bal op de lat maar keeper 
v.d. Zwet voorkwam erger en dat 
deed hij nog wel een paar keer. 
Het moet gezegd: Warmunda 
weigerde zich toch neer te leg-
gen bij de naderende nederlaag. 
Pim Doeswijk reageerde verschil-
lende keren zeer attent, zowel 
bij een vrije trap in uiterste hoek 
en even later bij een verraderlij-
ke schot op zijn doel, prima ver-
werkt. In de 80e minuut kwam Se-
bastiaan Huigsloot erin voor Mo 
Alaswad. De achterste linie met 
Alex, Karol en Pawel liet het ver-
der dicht en speelde de wedstrijd 
rustig uit. Ook Jereon Ezink kreeg 
nog een prima kans om de wed-
strijd echt in het slot te gooien, 
maar weer was keeper v.d. Zwet 
Jeroen de baas. Remi probeerde 
het nog een maal maar het luk-
te voor hem helaas ook niet. Ge-
lukkig van de 0 af, het bleef nog 
lang erg gezellig in de kantine. 
Aanstaande zondag 21 oktober 
naar Van Nispen en dit zal een an-
der verhaal worden. Pupil van de 
week Mick Uithol had in ieder ge-
val een heerlijke middag.

Voetbalwedstrijd tegen Graaf Willem
RKDES pakt koppositie
Kudelstaart - RKDES heeft na vier 
rondes de koppositie gepakt in 
klasse 3A. De Kudelstaarters wis-
ten met 4-1 te winnen van Graaf 
Willem ll. Koploper DIOS ver-
loor, zodat de Kudelstaarters nu 
één punt meer vergaard hebben 
dan de Nieuw-Vennepers. RKDES 
speelde zonder de geschorste 
Daan Duizendstra en zonder de 
geblesseerde topscoorder Indy 
van Koert en Gijs Lentjes is nog 
steeds op reis. Vanaf de eerste mi-
nuut liet Graaf Willem ll zien dat 
ze niet gekomen waren om met 
niks weg te gaan, want vanaf het 
beginsignaal vlogen de mannen 
uit Den Haag erbovenop en dat 
leidde al snel tot de eerste goal. 
De rechterspits ging er razend-
snel vandoor en zijn vlijmscher-
pe voorzet werd door de spits 
binnen gegleden, zodat de Ku-
delstaarters al na 5 minuten te-
gen een 0-1 achterstand ston-
den aan te kijken. Maar het er bo-
venop vliegen duurde een stief 
kwartiertje, zodat RKDES zich er 

steeds meer onderuit kon voet-
ballen. Frank Brugman werd een 
penalty onthouden toen hij bin-
nen de zestien van achteren on-
deruit werd gehaald, maar helaas 
de scheidsrechter, die overigens 
verder een prima wedstrijd floot, 
zag het anders en liet doorspelen. 
Maar na ruim 20 minuten kwam 
de Afas/Nieuwendijk brigade 
toch op gelijke hoogte. Een vrije 
trap van rechts werd gedragen 
door de wind en door Elias Elhadji 
in een keer in de verre hoek ge-
plaatst: 1-1. Na een klein half uur 
op bijna dezelfde plaats mocht 
Elias Elhadji weer aanleggen en 
wederom richtte hij op de verre 
hoek, maar ditmaal kwam de bal 
tegen de binnenkant van de paal, 
waarna Erik Overvliet de terug-
springende bal inkopte: 2-1. En 
dit was tevens de ruststand.
De eerste kans van de tweede 
helft was voor Jordy Vrolijk, die 
een dieptebal langs de keeper 
tikte waarna hij uit een moeilij-
ke hoek de paal raakte. Na 70 mi-

nuten moest de rood/zwarte bri-
gade met 10 man verder. Frank 
Brugman kreeg zijn eerste rode 
kaart in zijn carrière nadat hij te 
fel in kwam zetten. Na deze ro-
de kaart ging RKDES met twee 
spitsen spelen en probeerde 
Graaf Willem ll de aanval te zoe-
ken, maar dit leidde tot eigenlijk 
niet één serieuze kans in de hele 
tweede helft. De verdediging van 
RKDES stond als een huis met de 
afscheidnemende Tijn Kraak op 
goal. Hij blijft nog wel als stand-
by beschikbaar, maar helaas door 
zijn werk is hij niet in staat te trai-
nen en ja, dat hoort er natuurlijk 
wel bij. Roy Endhoven kwam in 
de ploeg en hij stond er nog geen 
5 minuten in of RKDES breidde 
haar voorsprong uit. Het was Ma-
no van Veen die Roy Endhoven de 
diepte in stuurde en die schoof de 
bal weer terug op de meegeko-
men Mano van Veen die het leer 
dan ook simpel in het doel kon 
schuiven: 3-1. Nog geen minuut 
later een bijna identieke goal. 
Weer stuurde Mano van Veen de 
bal weg naar Roy Endhoven ,maar 
ditmaal kapte hij de keeper uit en 
schoot de bal binnen: 4-1. RKDES 
kon de wedstrijd rustig uitspelen 
en de 3 punten bij schrijven, zo-
dat de Kudelstaarters nu fier bo-
venaan staan. Komende zondag 
21 oktober wacht de uitwedstrijd 
tegen WVC in Roelofarendsveen.
Eppo

Foto: www.kicksfotos.nl
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Promotie en degradatie bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Het was 10 oktober 
de zesde zitting van de eerste ses-
sie bij Bridgeclub Onder Ons. Dat 
betekende dat wat voor sommi-
ge bridgers de waarheid al vast-
stond. Anderen ontsprongen de 
degradatiedans en konden opge-
lucht ademhalen. Uit de A-lijn de-
graderen drie paren terwijl uit de 
B-lijn vier paren promoveren. Uit 
de B-lijn degraderen drie paren 
en vier paren uit de C-lijn gaan 
een trapje hoger spelen.
Ook nu sprongen enkele spellen 
in het oog. In de A lijn werd op 
spel 1 vijf Harten gedoubleerd, 
6 down gespeeld en dat leverde 
een score op van min 1400. Even-
eens in de A lijn werd op spel 22 
vier Harten gedoubleerd en dat 
ging min 5, score min 1100. In de 

C lijn werd drie Schoppen gedou-
bleerd. Dat bleek ten onrechte, 
want dit werd gemaakt voor een 
score van plus 730.
 
De uitslag in de A-lijn: 1e Gert 
Wentzel en Lucas Rombouts met 
62.61%, 2e Bert Huiskes en Hans 
Visser met 60.25% en 3e Christa 
Leuven en Rita Ritzen met 59.42.
In de B-lijn een forse uitschieter: 
1e werden met maar liefst 69.58% 
Jaap en Henk Noordhoek, 2e met 
15% minder Jaap Geleijn en Gon-
ny van der Zwaard met 54.58 en 
3e werden Jan en Jelly Breet-
velt met 54.17%. In de C-lijn: 1e 
Lia Huiskes en Sima Visser met 
65.83%, 2e Jan en To Overwater 
met 61.67% en 3e Toon en Dirma 
Koningen met 58.75%.

Winst Bets en 
Nico bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis te Kudelstaart. Van 13.30 tot 
16.30 uur komen de kaarters bij-
een. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. De Ouderen-
soos is naarstig op zoek naar nieu-
we leden. Kom eens langs, speel 
mee of bel eerst voor meer infor-
matie naar mevrouw R. Pothuzien: 
0297;340776. Op donderdag 11 
oktober is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 239 punten 
en op twee is Trudy Knol geëin-
digd met 240 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week Nico de 
Ron met 5136 punten de beste. An 
Uiterwaal werd met 4964 punten 
tweede en Alie van Weerdenburg 
pakte plaats drie met 4938 punten.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Vorige week is  een 
gezellig kaartavond gehouden. 
Het waren heel hoge en heel lage 
standen, er was een pot van 476 
punten. Van de acht spellen wa-
ren ze zeven keer nat en ze had-
den ook nog twee pitten tegen, 
maar ze bleven lachen. De win-
naar van deze avond was Emmy 
Schuit met 5735 punten. En ze 
had ook de marsenprijs drie keer. 
Tweede werd Jan Treur met 5515 
punten en derde was Anton van 
de Polder met 5365 punten. De 
poedelprijs was heel laag, 2980 

Nieuw seizoen start op 2 april
Mooi herfstweer bij laatste 
fietstocht PCOB Senioren
Aalsmeer - Veel mensen zullen 
zich 2018 herinneren als het jaar 
waarin de zomer vroeg begon en 
laat eindigde. Er leek geen ein-
de aan te komen. Toch is het al 
herfst en hebben de fietsers van 
PCOB – Senioren Aalsmeer voor 
de laatste keer dit jaar samen ge-
fietst. Het fietsseizoen is op 2 ok-
tober sfeervol afgesloten. ’s Mor-
gens leek het er nog niet op, maar 
’s middags was het heerlijk zacht 
fietsweer met een zacht windje 
en regelmatig een lekker zonne-
tje. Ook de koffie werd in sfeer ge-
dronken, in de Sfeerstal in Nieuw-
veen. Op weg er heen werd geno-

ten van de herfstkleuren die door 
de droge zomer intenser zijn dan 
vorig jaar. En er waren onderweg 
nogal wat trekvogels te zien. Het 
tweede deel van de tocht ging 
via de Drechtdijk naar De Kwakel. 
Daar zorgt een nieuw stukje fiets-
pad dat de Vuurlijn wat veiliger 
geworden is voor fietsers. 

Op dinsdag 2 april 2019 start het 
nieuwe fietsseizoen. Dan kunnen 
de accu’s weer worden geladen 
voor de eerste fietstocht van dat 
jaar. Gestart wordt deze dag, zo-
als altijd, om 13.30 uur bij het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 19 oktober is er 
weer een koppelavond bij BV Horn-
meer. Iedereen is welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Vanaf 

Thomas van Brakel wint 
bij Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Sinds enige tijd is 
Sjoelclub Rijsenhout ook op het 
internet te vinden met de uitsla-
gen en overige informatie over 
de vereniging. De Sjoelclub heeft 
een eigen Facebookpagina en 
staat in het rijtje van verenigin-
gen op de website van rijsen-
hout.info. Tijdens de competitie-
avond donderdag heeft Thomas 
van Brakel met 1821 toch de eer-
ste plaats weten te behalen, ge-
volgd door Arnold van der Lin-
den met 1764 punten. Lineke van 
Brakel kwam met 1722 op plaats 
drie terecht. In klasse A behaal-
de Riet Schijf de eerste plaats met 
1702 punten. Tweede is gewor-
den Hans Schijf met 1667 pun-
ten en Gert Lanser wist de der-

de plek te bemachtigen met 1632 
punten. Willem Romijn behaalde 
in de klasse B de eerste plek met 
1589 punten. Jannie van der Laar-
se werd tweede met 1523 punten 
met daar kort achteraan Edwin Ei-
kelenboom met 1520 punten. De 
grote verrassing kwam voor Ber-
tus Baas die met 1484 punten de 
eerste plaats wist te behalen in de 
C-klasse. Ruud Maas werd op de-
ze avond tweede met een totaal 
puntenaantal van 1452. Tot slot is 
Map Ebbinge wederom derde ge-
worden. Ditmaal behaalde zij een 
totale score van 1382 punten. De 
volgende sjoelavond is op don-
derdag 25 oktober om 19.30 uur 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat.

Tibor Hoogervorst winnaar 
dartavond in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
9 oktober kwamen er die regu-
liere competitiespelers het Mid-
delpunt binnen lopen, die de-
ze avond vrij waren en toch een 
avondje gezellig wilden darten: 
Tibor Hoogervorst, Anno Knol 
en Sander ter Schure. Zodoen-
de konden er twee grote poules 
gemaakt worden en kon er veel 
gespeeld worden zonder lange 
wachttijden. In de zwaarste pou-
le (door loting samengesteld) 
wist Sander van Tibor te winnen, 
maar de rest van de avond verliep 
voor hem helaas minder succes-
vol. Ben van Dam wist hier nog 
van Kees de Lange te winnen. 
In de andere poule verloor Pe-
ter Bakker van Anno Knol, maar 
in de overige wedstrijden kon hij 
de zeges grijpen. In de kruisfina-
les won Tibor van Anno en Pe-
ter van Kees. In de finale wist Pe-
ter nog wel 1 leg van Tibor af te 
snoepen, maar moest toch dui-
delijk zijn meerdere erkennen in 
Tibor. Tibor dus de uiteindelijke 

winnaar van deze avond. Hij lukte 
hem het beste om onder druk en 
spanning goed geconcentreerd 
te blijven. Want concentratie is bij 
darten het allerbelangrijkste, een 
sterke focus op waar de pijl moet 
komen en dan lukt het ook vaak 
om de goede scores te raken.
Scores van onder de 30 punten 
met 3 pijlen komen echter nog 
regelmatig voor en dat betekent 
dan wel even balen.
De derde plek was voor Anno en 
een knappe vierde plek was er 
voor Kees, hij speelde gedegen 
partijen deze avond. Gerben de 
Vries nam de vijfde plaats in en 
zijn spel gaat goed vooruit. Ben 
van Dam werd zesde wat voor 
hem enigszins tegenviel, maar hij 
kan zich daar snel overheen zet-
ten. Heel benieuwd wie er dins-
dagavond tussen half acht en 
acht uur het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55 binnen ko-
men lopen. Iedere dartliefhebber 
is welkom. Leeftijd vanaf 16 jaar. 
Entree 2,50 euro per persoon.

Biljart Vereniging Aalsmeer
Dick clubkampioen 2018
Aalsmeer - Drie lange zaterda-
gen was de Oosteinderweg 287f 
dé locatie waar het clubkampi-
oenschap van Biljart Vereniging 
Aalsmeer zich afspeelde. Het aan-
tal biljarters viel iets tegen. Uit-
eindelijk waren er achttien deel-
nemers met een hoog tot laag 
moyenne die deelnamen aan dit 
kampioenschap. 
Wie denkt dat het voor de hoge-
re spelers een gemakkelijk kam-
pioenschap was, kwam bedro-
gen uit. Zes partijen moesten er 
gespeeld worden tegen deelne-
mers van hoog tot laag. Als je dan 
alle zes partijen in winst om weet 

te zetten, merk je dat twee keer 
spelen in de middagcompetities 
en wekelijks een half uurtje les 
zijn vruchten af werpt. De finale-
partij ging tussen Hans Wijnands 
en Dick de Geus en werd beslist 
in het voordeel van Dick de Geus. 
Dick, die alle zes tegenstanders 
zijn wil oplegde, mocht de be-
ker als kampioen van Biljartver-
eniging  Aalsmeer in ontvangst 
nemen. Hans Wijnands werd dus 
tweede, Harry Batenburg ein-
digde als derde en Arie Bezuijen 
kreeg een beker voor de kortste 
partij van dit kampioenschap.        
Piet Maarsen

Dammers welkom bij K&G in ‘t Fort
Damkampioen onderuit!
De Kwakel - In zijn ruim vijftig-
jarige  damcarrière heeft Adrie 
Voorn nog nooit zo snel zijn par-
tij verloren. Het gebeuren maan-
dagavond in ’t Fort De Kwakel 
waar damclub Kunst en Genoe-
gen opereert. Tegen Wim Kees-
sen  maakte Adrie binnen een 
kwartier een grote fout en gaf 
Wim direct de hand. Wim nam 
daarmee meteen de leiding van 
Adrie over in de onderlinge com-
petitie van K&G.
De concurrentie van beide top-
pers speelde remise, daarbij 
kwam Piet Terlouw goed weg te-
gen Wim Konst. De broederstrijd 
tussen Jos Harte en Kees Harte 
werd gewonnen door  pensiona-

ris Jos die zijn kleine broertje wist 
te verschalken. Nestor Leo Hoo-
gervorst draait goed mee in de 
competitie, verleden week  wist 
hij verrassend Piet Terlouw van 
het bord te schuiven in een dam-
combinatie rijk spel.
De dammers zijn nu goed warm 
gedraaid voor de eerst komende 
bondswedstrijd in en tegen Enk-
huizen. K&G hoopt weer goed 
mee te kunnen draaien in de 
hoofdklasse en moet daar vrij-
dagavond de eerste stap toe zet-
ten. Damliefhebbers blijven altijd 
van harte welkom,  elke maan-
dagavond vanaf 19.30 uur in ’t 
Fort De Kwakel. Informatie bij 
Adrie Voorn via 0297-568472.

Ouderensoos in 
Het Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 25 ok-
tober is er weer een ouderensoos 
in Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Klaverjassen en rummi-
cuppen staan op het programma 
en kaartliefhebbers zijn van harte 
welkom. De aanvang is 13.30 uur. 
Op 11 oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Lies Agtersloot 
met 5411 punten. Op twee Pim 
Aarsman met 5218 punten en  de 
derde plaats werd behaald door 
Gré Reemst met 4710 punten. De 
poedelprijs ging dit keer naar En-
nie de Kooter met 3759 punten.
Met rummicuppen was An Ver-
kerk de beste met 119 punten, 
gevolgd door Geesje Millenaar 
met 140 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan voor Anthonia van 
de Voort met 220 punten.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Ronald wint van Victor 
in finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De eerste speel-
avond van het seizoen van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart werd verras-
send gewonnen door John Gul-
demond. Hij bereikte voor het 
eerst ooit de finale van het hoog-
ste niveau, en won tegelijk knap 
van Martin Bax. Op het tweede ni-
veau streden Roy de Jong en Alex 
Plaisier voor de tweede keer de-
ze avond tegen elkaar. In de pou-
le won Alex, maar in de finale leek 
Roy op weg naar de overwinning. 
Roy stond klaar om de beslissen-
de double te gooien, maar een 
magistrale 157 uitgooi van Alex 
liet het dubbeltje alsnog de an-
dere kant opvallen. In het derde 
niveau bereikten René van Veen 
en Gilbert van Eijk de halve fina-
le, maar de finale ging tussen Vic-
tor van Schie en Ronald Baars. Ro-
nald liet er geen gras over groei-
en en stoof lina recta naar de 
overwinning. In deze vorm had 
Ronald niet mis staan in de grote 
finale. Het was mogelijk, want on-
der de aanwezigen darters wisten 
er slechts twee darters één speel-
avond te winnen in de afgelopen 
twee seizoenen, namelijk Tibor 
Hogervorst en Martin Bax. In het 
vierde niveau bereikte Rob Braam 
voor de achtste keer in zijn carriè-
re een finale. Helaas bleef hij op 
twee gewonnen titels staan, want 
het was Piet van Overbruggen 
die zijn zevende winnende finale 
wist bij te schrijven. Op de websi-
te www.poelseye.nl. is allerlei in-
formatie over de dartclub Poel’s 
Eye terug te vinden, bijvoorbeeld 

over twee veranderde datums 
in de agenda (er is een zaterdag 
toernooi veranderd in een speel-
avond op vrijdag, en omgekeerd). 

Vrijdag speelavond
De volgende speelavond is in ie-
der geval wel gewoon morgen, 
vrijdag 19 oktober. Hopelijk zijn 
er veel nieuwe dart liefhebbers. 
Jong, oud, man en of vrouw, ie-
dereen is welkom. Vier nieuwe 
ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. De 
Poel’s Eye heeft een zogenaamd 
open deuren beleid; lidmaat-
schap of van te voren opgeven 
is niet nodig. Nieuwelingen zijn 
meer dan welkom.

Victor van Schie (links) bereikte de 
finale, maar Ronald Baars won.

19.30 uur staat de koffie klaar en om 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Het klaverjassen op 12 okto-
ber is gewonnen door Paul Schou-
ten met 5265 punten, gevolgd door 
George Lemmerzaal met 5241 pun-
ten en Fred Maas met 5110 punten. 
De poedelprijs was voor Corrie Bal-
der met 3868 punten.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 2 verslaat 
buren uit Rijsenhout
Aalsmeer - Alle drie Bloemenlust 
teams speelden thuis en Bloe-
menlust 1 mocht het opnemen 
tegen het sterke HTC 5 uit Hoofd-
dorp. Bart Spaargaren verloor de 
eerste twee games, mede door 
de moeilijk te retourneren service 
van zijn tegenstander. Maar hij 
kwam in de derde game steeds 
beter in de wedstrijd. Helaas trok 
hij met 10-12 toch net aan het 
kortste eind. Ook Johan Berk kon 
zijn eerste wedstrijd niet winnen, 
ondanks een 2-1 voorsprong. 
Met 7-11 verloor hij de beslis-
sende vijfde game. Ed Couwen-
berg moest zich in drie games ge-
wonnen geven tegen de sterkste 
HTC-er en nadat ook het dubbel-
spel werd ingeleverd door Ed en 
Bart stond een 0-4 tussenstand 
op het scorebord. Gelukkig kon 
Johan iets terug doen door zijn 
tweede wedstrijd in vier games te 
winnen, maar vervolgens kwam 
HTC op 1-5 omdat ook Bart niet 
opgewassen was tegen de bes-
te tegenstander. Ed scoorde nog 
twee punten namens Bloemen-
lust door allebei zijn volgende 
wedstrijden te winnen en ook Jo-
han leek zijn tweede wedstrijd te 
gaan winnen. Bij een 2-0 voor-
sprong en 6-2 in de derde game 
kreeg de sterkste HTC-er het spel-
letje helaas door en wist de wed-

strijd nog in zijn voordeel te la-
ten kantelen. Bart maakte er in 
de laatste partij nog een mooie 
en spannende strijd van, maar 
ook hij moest na vijf games zijn 
tegenstander feliciteren. Uitslag: 
3-7.
De nummer twee van de poule 
Bloemenlust 2 moest aantreden 
tegen de nummer drie Rijsenhout 
2. Jan Spaargaren bleef ongesla-
gen en ook Dirk Biesheuvel leek 
goed op weg na overwinningen 
op Ronald van Putten en Kees 
Spaargaren. In de laatste wed-
strijd verslikte Dirk zich echter on-
verwachts in Carol van Brakel die 
in de vijfde game met 3-11 gena-
deloos toesloeg. Philippe Mon-
nier won van Carol en Kees, maar 
moest Ronald feliciteren. Met een 
zege in het dubbelspel van Dirk 
en Jan over Ronald en Kees kwam 
de einduitslag op 8-2.
Tegen koploper Het Nootwheer 
9 deed Bloemenlust 3 het meer 
dan verdienstelijk met een kleine 
4-6 nederlaag. Vooral Irene Ger-
ritsma had een goede avond met 
twee overwinningen, beiden in 
vijf games. Ook Frans Ravesteijn 
wist een spannende partij in vijf 
games te winnen en samen met 
Peter Velleman werd in het dub-
belspel het vierde punt binnen-
gehaald.

punten, en ging naar Greet Oor. 
Bij het jokeren werd Marty Groe-
nendijk eerste en de hekkenslui-
ter was Jopie de Vries. De volgen-
de kaartavond van Allen Weer-
baar is weer op maandag 22 ok-
tober in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. De deur staat 
uitnodigend open vanaf 19.30 
uur voor inschrijving en eventu-
eel een kopje koffie of thee. Het 
kaarten begint om 20.00 uur.  
De inleg is voor iedere avond 
1,50 euro per persoon. Ook een 
avondje kaarten in clubverband? 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Voor eventuele vragen 
kan contact opgenomen wor-
den met Lida de Nooij via 0297-
325040.






